
Actes i reflexions del grup de lectura d'Ecologia Política a cal Temerari, d'OSEA 
(organització santcugatenca d'educació ambiental) entre febrer i juny 2016

Primera fase del grup:

A cal Temerari, amb OSEA i GRESC@, vàrem iniciar al febrer 2016 un grup de lectura sobre 
Ecologia Política. Ho vam fer començat amb un parell d'articles:

• "Entre la economía ecológica y la ecología política", del Joan Martínez-Alier.
• "Socialismo y ecologismo: localismo y mundialismo" (pàgines 93 a la 99) del James 

O'Connor.

En la primera sessió, del 25 de gener de 2016, vàrem posar sobre la taula un munt d'idees 
relacionades amb l'ecologia política. A partir de llavors, llegírem el llibre "El socialismo puede 
llegar sólo en bicicleta" del Jorge Riechmann.

Tenim el suport de la gent de la revista Ecología Política, que agraïm molt. Els grups OSEA i 
GRESC@ s'han sumat a la convocatòria d'aquest grup de lectura.

http://caltemerari.cat/
http://grupsderecerca.uab.cat/gresco/
http://www.ecologiapolitica.info/
http://marxismocritico.com/2013/02/13/el-socialismo-puede-llegar-solo-en-bicicleta/
http://marxismocritico.com/2013/02/13/el-socialismo-puede-llegar-solo-en-bicicleta/
http://catarata.org/libro/mostrar/id/753
http://www.ecologiapolitica.info/wp-content/uploads/2015/12/2.pdf
http://lalineadefuego.info/2014/11/18/entre-la-economia-ecologica-y-la-ecologia-politica-por-joan-martinez-alier/
http://www.cugat.cat/agenda/29499
http://www.cugat.cat/agenda/29499
http://grupsderecerca.uab.cat/gresco/


• Primera sessió:

GRUP DE LECTURA D’ECOLOGIA POLÍTICA A CAL TEMERARI: Gener-Abril de 2016

QUÈ ÉS L’ECOLOGIA POLÍTICA?
Terrorismo
Se busca a los secuestradores de países.
Se busca a los estranguladores de salarios
y a los exterminadores de empleos.
Se busca a los violadores de la tierra,
A los envenenadores del agua y a los ladrones del aire.
Se busca a los traficantes del miedo.

Eduardo Galeano

Segons la wiki…
"L'ecologia política és un corrent ideològic de l'ecologisme que s'estructura principalment al voltant 
del productivisme enfront de la dialèctica antiproductivista d'esquerra i dreta, sent aquest el seu eix 
principal i estructurant. En aquest sentit, rebutja els sistemes productivistes tant del Capitalisme 
com de vells models del Marxisme més ortodox, com els estalinistes. Això fa que sigui difícil 
identificar l'Ecologia Política amb els conceptes clàssics d'esquerra o dreta de la política 
convencional, tot i que en la pràctica sembla tenir molts punts en comú amb l'ecosocialisme. En 
aquest sentit, pensadors de l'Ecologia Política com Andrew Dobson, consideren que tant l'ecologia 
política com l'ecosocialisme s'inspiren en filosofies comuns com el Socialisme descentralitzador, no 
burocràtic, no autoritari i no productivista, el socialisme utòpic i les corrents anarquistes i 
llibertàries".

Segons Martínez-Alier…
"L'Ecologia Política estudia els conflictes socioambientals. Alhora, el terme designa un ampli 
moviment social i polític per la Justícia Ambiental. Aquest moviment lluita contra les injustícies 
ambientals en àmbits locals, nacionals, regionals i globals. L'objectiu de l'Ecologia Política, com 
camp d'estudi, és analitzar, els conflictes socio-ambientals (o, el que és el mateix, els conflictes 
ecològic-distributius). L'objectiu pràctic no és resoldre aquests conflictes sinó solucionar problemes 
com la pèrdua de biodiversitat, el canvi climàtic o les contaminacions locals".

Segons O’Connor…
"Necessitem el socialisme per almenys que les relacions socials de producció siguin més 
transparents, per acabar amb el domini del mercat i el fetitxisme de les mercaderies (i.e. fenomen 
sociopsicològic que es dóna en una societat productora de mercaderies, en la que aquestes aparenten 
tindre una voluntat independent dels seus productors, és a dir, fantasmagòrica), per acabar amb 
l’explotació de uns éssers humans pels altres; necessitem l’ecologisme per almenys fer més 
transparents les forces productives socials, per acabar amb la degradació, la destrucció i l’explotació 
de la terra".

Llegirem el llibre "El socialismo puede llegar sólo en bicicleta" del Jorge Riechmann, en el que 
trobarem una molt bona introducció al tema.

Elements per la reflexió: Com l’ecologia política pot donar resposta als reptes de justícia socio-
ambiental que estem afrontant? Què significa en el teu entorn?

• Segona sessió:

El socialisme és el poder de lo social i el capitalisme el poder del capital, en la visió de l'autor.

L'ecosocialisme és una crítica al socialisme per productivista i a l'ecologisme per no-social.

El decreixement és inevitable en termes quantitatius perquè estem sobrepassant els límits biofísics. 
El treball ha de canviar qualitativament, fer-se més reproductiu. Això el capitalisme no ho pot 
assumir.

http://marxismocritico.com/2013/02/13/el-socialismo-puede-llegar-solo-en-bicicleta/
http://catarata.org/libro/mostrar/id/753


• Tercera sessió:

Què diu la termodinàmica? Per què desmenteix l'economia clàssica?

Per què el deute és un impossible?

Per què l'ecoeficiència és necessària però no suficient (i a més pot convertir-se en una trampa)? què 
és l'efecte "rebot"?

No podem parlar de medi ambient sense parlar de capitalisme

Podem confiar en el poder dels consumidors i consumidores? només en el dels ciutadans/es? Quin 
és el paper de les petites accions?

• Quarta sessió:

El desenvolupament sostenible és un terme "fagocitat", mentre que "decreixement" difícilment ho 
serà. Què cal fer davant del fagocisme capitalista? renunciar als termes?

El moviment del decreixement no ha convençut per diverses raons, però els conceptes són molt 
potents i importants. L'esquerra no adopta el concepte encara (bueno, a poc a poc...), espera 
distribuir sense tenir en compte els límits del planeta.

Un gràfic molt potent que ajuda a visualitzar els límits biofísics del planeta és el de Röckstrom et al 
(2009) a la revista Nature.

Un enigma: a la sèrie V uns extraterrestres arriben a la Terra, amb una potència tecnològica 
aplastantment superior. Però plantegen que arriben en so de pau i ofereixen un regal a la humanitat, 
una energia blava: 100% sostenible, 100% gratuïta i 100% distribuïble. Un moviment militar 
comença a organitzar-se perquè opina que en realitat és una trampa, però ningú es planteja si el 
regal, en el cas que fos efectivament un regal sincer, hauria de ser adoptat. Creieu que s'hauria 
d'acceptar el regal o no?

• Cinquena sessió:

Ens arriba un regal! la revista Ecologia Política, darrer número (50) que celebra els 25 anys de la 
revista.

És un número molt interessant per una introducció a la revista, ja que diversos 
autors/es reflexionen sobre aquest temps d'ecologia política, recuperen alguns 
articles fonamentals, etc. Ens han regalat 10 exemplars perquè els repartim entre 
els membres del grup. Moltes gràcies i felicitats pels 25 anys!

El Miquel ens fa una introducció a la crítica marxista al capitalisme. La plusvàlua, 

http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html


l'alienació, buf! després seguim amb la crítica ecològica al marxisme (que és un productivisme que 
espera el creixement per distribuir, encara que ja a Marx i a Engels el Podolonsky va avisar de que 
calia tenir en compte els fluxos energètics i de materials) i per suposat al capitalisme.

Decidim també que la Laura buscarà qui ens farà la xerrada del dia 20, que qualsevol possibilitat de 
les que ens explica ens sembla bé. Cal Temerari ha publicat que la segona fase del grup comença el 
dia 18, cosa que és estranya ja que no haurem fet encara la xerrada, que seria la frontissa natural 
entre  les dues etapes, però és igual, el 18 ens plantejarem un inici i el 20 farem una crida a sumar-
se.

Aportacions dels membres del grup:

Recomanació del Miquel: És un article de Pedro Prieto de l'associació espanyola de persones 
preocupades pel zenit del petroli (peak-oil) (AEREN). L'article és una rèplica a un altre de recent 
de Vicenç Navarro: http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20160301173628772

De la Laura: Mucha impotencia. Una compañera me dijo una vez " nuestra mayor arma es escribir 
sobre ello y hacer pública las injusticias" "somos una hormiga insignificante fácil de aplastar". 
Tomas Membreño, miembro de la Coordinación General del COPINH informa que Berta Cáceres 
fue asesinada en La Esperanza, intibucá. Los asesinos entraron a su casa aproximadamente a la 1 
am para matarla.
Berta, líder indígena del pueblo lenca de Honduras, había recibido reiteradas amenazas a muerte 
por acompañar las luchas de defensa de su pueblo y además de sufrir persecusión política y 
órdenes de detención.
Su lucha, junto con la del COPINH y el pueblo, fue reconocida con varios premios internacionales.  
Actualmente era Coordinadora General del Consejo Indígena de Organizaciones Populares de 
Honduras, COPINH y miembro de la coordinación Nacional de la Plataforma de Movimientos 
Sociales y Populares de Honduras, PMSPH.
Honduras ha perdido una valiente y comprometida luchadora!!
http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-Berta-Caceres-lider-indigena-de-Honduras--20160303-
0016.html

Del Germán i la Berta: aquesta mena de peli-documental, que és molt americà, però interessant 
sobre la fi del petroli:

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=Oyf47VMH7uE[/embed]

I un llibre preciós que recomano molt (German): Capitalismo canalla, de César Rendueles. A través 
dels llibres que ha llegit de literatura universal (des de Moby Dick a Frankenstein, Dostoievsky i 
molts més), fa unes reflexions sobre el capitalisme molt properes a les que fa l'ecologia política però 
que jo no me les havia trobat mai, molt interessant i actual.

Un conte que surt d'aquestes sessions:

2017, Sincrotró Alba, Cerdanyola

Al final, vaig pujar a la màquina del temps abans que els altres... i vaig desaparèixer.

2054, Barcelona.

Al Parlament, una política cridava perquè la resta de polítics i la gent que es manifestava, i mig ho 
ocupava tot, la sentís encara que no volgués: 
- La Terra no està tan malament! Els ecosistemes són forts i molt complexos, aguanten a pesar de 
tot!

http://www.unlibroaldia.blogspot.com/2016/02/cesar-rendueles-capitalismo-canalla.html
http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-Berta-Caceres-lider-indigena-de-Honduras--20160303-0016.html
http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-Berta-Caceres-lider-indigena-de-Honduras--20160303-0016.html
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20160301173628772


-Mentida! -li cridava la gent i la majoria de polítics des dels seus escons- ja no queden recursos 
per més! La biodiversitat ha arribat al seu punt crític! -i altres qüestions relacionades amb 
l'escalfament global, l'acaparament antròpica de la fotosíntesi o la qualitat de l'agua dolça.

Mai hagués pensat que la majoria del Parlament, en el futur, es posés a favor de les qüestions 
ambientals. La política que parlava estava francament en minoria, només un grup molt reduït de 
parlamentaris semblaven, callats, donar-li la raó. La situació ambiental, vaig pensar, estava tan 
crítica que ja per fi la gent reaccionava.
-És d'un partit minoritari, o del Govern? -Vaig preguntar-li al “jo” del futur que em feia de guia.
-No, no, és dels Verds.
-Com, dels Verds? Però si està clamant que el planeta està sense problemes ambientals i la resta de  
la gent que la situació és catastròfica!

El jo del futur em va mirar amb els meus ulls, sorprès, i em va explicar: 
-Els Verds estan en minoria dient que el planeta encara aguanta, que no s'ha de ratificar l'acord 
internacional per iniciar el compte enrere.
-Enrere? Enrere per a què?
-Per a abandonar el planeta.

2062, Íntag.

L'exèrcit va trencar el cordó format per la gent que s'oposava a l'explotació de la mina. Va ser la 
darrera resistència. Vindrien dies de detencions, d'acusacions i de judicis. Les manifestacions de la 
població local, indígena, negra, mestissa i blanca, eren rebudes amb més que fredor a l'altra banda 
del televisor (molt modern, per cert, no entraré en detalls). 
-Egoistes – em deien els telespectadors.
-Egoistes? - deia jo - no ho entenc. És un govern del tipus de Correa, el que vol explotar la mina de  
coure a Íntag?

L'únic que em va fer cas va ser el “jo” del futur, la resta passava de mi.
-Correa? No, aquests són més aviat empresaris i rics.
-Llavors volen extreure el coure pel mercat capitalista? Encara no s'ha superat el capitalisme?
-Capitalisme? No, ja no n'hi ha – em “vaig” contestar amb un somriure com dient que no m'entero 
de res– ara és economia que diem de guerra, per l'emergència ambiental planetària. Tots els 
moviments que realitzen els governs i els grans poders empresarials estan dirigits a l'operació de 
fugida del planeta.
-I per què detenen a la gent d'Íntag? No em diràs que són culpables de la situació d'emergència 
planetària, amb els seus projectes agroecològics i de turisme comunitari, no?

Es veu que això ja va molestar a la gent que mirava la tele i es van girar cap a mi.
-El que són és egoistes! Com tanta gent que no entén la situació! No volen que s'extregui el coure 
per construir les arques.
-Arques perquè la humanitat fugi de la Terra? - recordava documentals que en parlaven als meus 
dies.
-La part de la humanitat que li toca fugir, voldràs dir. Seria inviable que marxés tothom, per això es  
va acordar fa 8 anys que un grup representatiu marxaria. 
-Un grup representatiu? De quantes persones?
-De 1.500. Però el projecte és molt complex, cal invertir tota l'energia de la Terra i extreure 
pràcticament tots els materials identificats. És un sacrifici necessari. El manteniment de la vida a 
la Terra va quedar supeditat a la Gran Probabilitat i aquesta gent sembla que no vol entendre-ho. 

Jo flipava. Havia conegut la lluita d'Íntag, a Cotacachi, i no entenia que no fossin ara un model a 
seguir. Però si s'extreuen tots els materials i es fa servir tota l'energia possible... el canvi climàtic, 
els residus nuclears... el deteriorament del planeta s'acceleraria, estaven cavant la seva pròpia 



tomba! I per salvar 1.500 persones!
-Què és la Gran Probabilitat aquesta? - Li vaig preguntar al meu “jo” del futur que m'havia avisat 
que empresonaven als d'Íntag i tants altres llocs del món.
-La van calcular el 2030, és la probabilitat de que acabi succeint alguna cosa al planeta que acabi 
amb la vida terrestre. Es calcula que és pràcticament impossible que no passi això en un temps no 
superior al milió d'anys.

4056, Planeta d'arribada.

M'havia costat molt adaptar-me. Per sort, el meu “jo” de l'hiper-futur ja coneixia bé el nou planeta  
i estava a l'aguait dels moviments de protesta.
-Hi ha moviments de protesta de la gent que va aterrar en les arques? - Li vaig preguntar.
-No, són protestes dels habitants originals d'aquest planeta.
-Extraterrestres? Realment hi ha extraterrestres?

El meu jo de l'hiper-futur m'ho va explicar: “Sí, és clar, en realitat van ser aquests extraterrestres 
els que van detectar les arques i les van dirigir al seu planeta. Coneixien la història 
d'insostenibilitat de la Terra i sospitem que van influir en les nostres decisions, d'alguna manera, 
per impulsar la fugida. Però estan emprenyats després d'uns anys de convivència. Diuen que la 
humanitat arribada no sap com establir sistemes socioeconòmics sostenibles. Havien cregut que 
cridaven a humans que sí sabien fer-ho”. Vaig preguntar:
-Però sí que hi havia molta gent que sabia viure de manera harmònica amb els ecosistemes. Jo 
vaig conèixer experiències a Íntag, a Palavé... per què no està representada aquesta població entre 
els 1.500 representants de la humanitat? Mentalitats no occidentals, que...
-Sí, ja sé a què et refereixes – em va contestar el meu jo - En el moment de la sortida de les arques, 
estava tota aquesta gent empresonada, amb càrrecs o amb ordres de captura, i es va descartar 
tothom que tingués comptes amb la justícia.

El Grup de lectura sobre Ecologia Política ha organitzat la xerrada a cal Temerari el dimecres 20 
d'abril 2016 a les 19h:

ECOLOGIA POLÍTICA EN ACCIÓ
Cas pràctic de conflicte socioecològic des de la perspectiva de

l'ecologia política

Xerrada:

"La privatització dels ecosistemes aquàtics. El cas de la
sobreexplotació del riu Ter per abastir la regió metropolitana" a
càrrec de Dídac Jordà Capdevila, investigador de l'Institut de
Ciència i Tecnologia Ambientals, UAB.

Les persones que heu manifestat el vostre interès en continuar al grup, siusplau apunteu-vos a la 
web: http://cursos.caltemerari.cat/

• Sessió 1, 25 d'abril

1. Ecomodernismo versus ecología política | Giorgos Kallis (acceso libre)
2. Trabajo y cambio climático: ¿Qué     espacio hay para la investigación en ecología 

política?   | Stefania Barca (acceso libre)

Sobre  el  segon  article,  propostes  del  Germán:  Des  d'esquerra  i  dreta  s'ha  oblidat  el  treball, 
l'economia  crítica  incorporant  nous actors,  l'antropologia  relativitzant  les  classes  socials  com a 
motor de canvi, l'economia capitalista incorporant al consum a la classe treballadora i la desactiva, 

http://www.ecologiapolitica.info/?p=3580
http://www.ecologiapolitica.info/?p=3580
http://www.ecologiapolitica.info/?p=3577
http://cursos.caltemerari.cat/


es fragmenta en tribus urbanes, sectors.

“Mientras se nos convencía que la lucha de clases no importaba, el capital siguió luchando y ganó”:

Decía V. Navarro que “entre [las declaraciones de Warren Buffet], la más citada por los no ricos es  
aquella en la que indicó que, en contra de aquellos que creen que ya no hay clases sociales en  
EEUU (y que, por lo tanto, asumen que el concepto de lucha de clases es anticuado e irrelevante),  
la realidad que él conoce es que sí que hay clases sociales y que también existe una lucha entre  
ellas en la que su clase –los superricos– gana cada día a costa de los intereses de la mayoría de la  
población, que consigue sus rentas a partir del trabajo en lugar del capital“. O, en otras palabras, 
como decía el propio Buffet. “la lucha de clases sigue existiendo, pero la mía va ganando“.

“Todo tipo de trabajo (productivo, reproductivo...) es la interfaz entre humanidad y naturaleza”: jo 
trobo això molt important per la meva feina, l'educació ambiental. Perquè considerar per exemple 
els  residus  és  considerar  només “el  final  de la  canonada”,  i  no permet  entendre per  què hi  ha 
residus, sembla una fatalitat inevitable. I si vols tenir una mirada més global, llavors acabes parlant 
“del sistema”, i és molt complex això per la gent, pels joves o nens/es.

Crec que el treball té una concreció prou interessant: pots imaginar-te quines feines fer, i plantejar-
te com fer-les, no només quins processos de producció (artesania, ecològic, just, lent, eficient, etc.), 
sinó també quin sistema de relacions fas servir per vehicular-ho, és a dir: trueque? Moneda social? 
Banc del temps? Venda? Regal? Totes aquestes possibilitats són diferents i tenen conseqüències 
diferents en la relació entre el treballador/a i la seva obra: alienació, realització, reconeixement, etc.

En el grup de recerca GRESC@ ens hem plantejat els horts escolars ecològics des del punt de vista 
d'agroecologia escolar, que és una mirada a tot el sistema alimentari. Des de la producció (i els horts 
només són la producció) al consum passant per la transformació de l'aliment, diem que són els 
àmbits del sistema alimentari escolar. L'objectiu és que l'alumne i el/la profe entrin a considerar-lo 
sencer i que entrin a transformar-lo. Les herbes medicinals i les granges escolars són ampliació de 
l'àmbit de l'hort.

Ara hi ha un projecte d'hort solidari interessant, en el que per respondre a la pobresa alimentària, 
l'alumnat (voluntari, al migdia) de l'escola Turó can Mates ven el que produeix en una parcel·la 
petita.  Ho ven a les pròpies famílies, a l'hora de sortir.  Amb els diners, pensen ajudar d'alguna 
manera (que també és xula, és a través de la cooperativa El Cabàs) a les famílies del centre que 
reben ajuda. Aquí se'm planteja un dilema: vendre un enciam per un euro, no és perdre valor? No és 
monetaritzar  i  per  tant  començar  amb la  segona llei  de  la  termodinàmica,  a  degradar  la  feina 
humana? No és un problema, en realitat evidenciar això seria molt interessant de cara a entendre 
l'economia. L'institut Arnau Cadell ha muntat una cooperativa que gestiona l'hort, i també ven els 
productes.

Podem estar fomentant que, amb la venda en comptes del consum, es vegi l'agricultura precisament 
com  al  concep  la  Revolució  Verda:  com  una  activitat  econòmica  sense  més  interès  que  la 
mercaderia que produeix i el valor de canvi. Llavors, i si deixen de tenir interès en menjar per tenir 
interès en produir més? Què pot passar, educativament parlant? Crec que és un tema en el que ens  
pot ajudar molt el “sistema econòmic” amb el que vehiculem el que produïm, és a dir, que li donem 
moltes voltes a com vendre, o com donar, o com vehicular els productes és important per no caure 
en la màgia dels diners. És a dir: que no pensem en economia (valor de canvi) sinó en treball humà 
(procés sencer).

“no es el trabajo aquello que rige este proceso [la relació entre humà i natura], sino el capital”.

Per una altra  banda,  l'article  explica també que “se puede construir  un nuevo tipo de sociedad 
mediante  formas  de  trabajo  no  alienado  que  sostenga  y  mejore  la  vida  en  todas  sus  formas, 
empezando así a reclamar nuevas posibilidades y nuevas identidades para los trabajadores y las 
trabajadoras, con el propósito de subvertir la segunda contradicción del capitalismo [que es carrega 
la seva pròpia base natural]”.



Rivadeneira (2013): “Quien se propone transitar hacia una finca agroecológica, reflexiona mucho, 
sabe que está construyendo un hábitat, un lugar donde compartirá su vida amigablemente con los 
elementos de la naturaleza: un suelo fértil, diversidad de cultivos que proveerá alimentos para sí 
mismo,  para la  venta  o el  intercambio  con otras  familias;  criará  animales  domésticos,  plantará 
árboles, convivirá con animales silvestres. Esta visión amplia e integral del territorio, surge desde su 
autoestima y valoración de sus conocimientos”.

El treball manual, artesà, crec que és vital aquí, no? Com diu Richard Sennett a El Artesano (2009). 
La realització personal de qui fa un treball artesanal i creador d'espais, d'hàbitats, de benestar per les 
persones, és un dels ingredients principals que caldria buscar en el treball.

“El objetivo es acabar con el trabajo insostenible y ecológicamente destructivo y abrazar nuevas 
formas de metabolismo social”.

L'article recorda la pel·lícula Pride, en la que es trenquen barreres culturals i socials.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtKtH5iMmiA 

Com la recerca pot contribuir? 1) explicant una història diferents i 2) 
ajudant a crear noves organitzacions. Jo aquí vull recordar el llibre de 
Naomi Klein:

Això ho canvia tot.  El  capitalisme vs.  el  clima",  de Naomi Klein, 
Editorial Empúries.

Crec  que  està  fent  molta  feina,  aquest  llibre  i  aquesta  periodista 
canadenca. Ho explica aquest blog:

http://www.albertbaranguer.cat/2015/05/llibre-llegit-aixo-ho-canvia-
tot-de.html

https://www.youtube.com/watch?v=rZoT9M-EJt4 

• Sessió 2, 9 de maig

Apuntes para un diálogo entre     economía ecológica y economía     feminista | Miriam Gartor. 
(pàgina 39).
La ecología política y el movimiento     global de justicia ambiental | Joan Martínez Alier. (pàgina 
55).

Sobre el primer article, el grup hem parlat avui:

La Berta comença resumint  el primer article. El diàleg entre economia ecològica i economia 
feminista es basa en la crítica d'ambdós a la teoria econòmica neoclàssica. Tant els recursos naturals 
com els treballs de reproducció estan marginats dintre del sistema econòmic capitalista i patriarcal.

Preguntes/comentaris:

• Ecofeminisme: pont entre economia feminista i economia ecològica. Tot i que té identitat 
pròpia, diferents corrents.

• Com es valora tot això si no és amb números? Hem parlat de l'anàlisi multicriteri, va més 
enllà del valor crematístic. Diferents ítems, poden tenir diferents pesos i se'ls pot valorar de 
forma diferent, més enllà del seu valor crematístic.

• Des del feminisme s'ha parlat sobretot del temps. En les tasques de cura i reproducció el 
feminisme més actual diu que s'ha de valorar la vida d'una altra manera, no tant com el 

http://www.ecologiapolitica.info/?p=3594
http://www.ecologiapolitica.info/?p=3586
https://www.youtube.com/watch?v=rZoT9M-EJt4
http://www.albertbaranguer.cat/2015/05/llibre-llegit-aixo-ho-canvia-tot-de.html
http://www.albertbaranguer.cat/2015/05/llibre-llegit-aixo-ho-canvia-tot-de.html
http://www.albertbaranguer.cat/2015/05/llibre-llegit-aixo-ho-canvia-tot-de.html
http://www.albertbaranguer.cat/2015/05/llibre-llegit-aixo-ho-canvia-tot-de.html
https://archive.org/details/pdfy-Skb-ch_k7psDm90Q
https://www.youtube.com/watch?v=AtKtH5iMmiA
http://www.iepala.es/IMG/pdf/02_Publicacion_ecuador_canarLojaAzuay_PDF.pdf


feminisme dels anys 70 que creia més en donar preus a les feines reproductives.
• Paral·lelisme entre crisis ecològica i crisis de cures; exportació dels seus efectes indesitjats a 

territoris llunyans, en un cas en forma de deute ecològic i en l'altre en forma de cadenes 
globals de cures.

• La Berta (del grup de lectura d'economia feminista que avui hem fet juntes) explica com a 
historiadora que va ser al segle XII-XIII quan es formen els gremis obrers, que els homes 
surten de casa i les dones són obligades a quedar-se a casa (no són acceptades als gremis). 
Abans, les tasques de reproducció i producció estaven molt més compartides i no hi havia 
aquesta separació.

• El model econòmic ecofeminista estaria centrat en el benestar de les persones, no en el 
benefici econòmic. Canvi del sistema de valors.

• Problema al no tenir xarxes de suport, famílies extenses o altres tipus de xarxes. Cada 
vegada hi ha més famílies nuclears.

• Es parla de paritat, però ha de defensar l'economia feminista que hi hagi el 50% d'homes i el 
50% de dones a l'exèrcit? L'exèrcit potser no és viable dintre dels valors d'una societat 
ecosocialista i feminista.

• Reprendre valors femenins, els que estan per cuidar de la vida, per aconseguir la 
sostenibilitat de la vida.

• Mercantilització de la naturalesa (e.g. pagaments de serveis ambientals), mercantilització del 
propi cos (e.g. legalització de la prostitució).

Un altre article que aporta la Laura per complementar el tema. No hem tingut temps de parlar del 
segon article.

Sobre el segon article, proposta del Germán: és interessant, després d'haver llegit l'article, conèixer 
l'activitat que fem sobre el Canvi Climàtic a les classes de secundària, té molta relació amb el que 
diu el Joan Martínez-Alier. És la darrera de les activitats d'aquest llibre.

La segona fase del grup de lectura, ha començat el 25 d'abril i és cada 15 dies, els dilluns a les 
18:30h a cal Temerari. No llegim un llibre, com vàrem fer en la primera fase, sinó una sèrie de 
textos diversos, prenent com a base la revista Ecologia Política.

CALENDARI DE TROBADES DEL GRUP DE LECTURA:

25 D'ABRIL
9 DE MAIG
23 DE MAIG
6 DE JUNY
13 DE JUNY

Sempre a les 18:30h! siguem puntuals...

Aquest trimestre cada dia dues persones portaran preparada la lectura d'un article de la Revista 
Ecología Política per explicar-lo a la resta i crear debat entre totes.

Ens ha arribat un missatge ben interessant!

Estimadas compañeras y compañeros,
>
> Soy L.E.R., (...), coordinador de EcoPolítica e integrante del Club de Lectura "Petra Kelly" de 
Madrid.
> Nos han informado de vuestra existencia, y facilitado vuestro correo,
> algunas compañeras de la Revista Ecología Política de la Fundación
> ENT. Nos ponemos en contacto con vosotros por el siguiente motivo: una

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/5-publicacions/el-llibre-de-les-activitats-dagroecologia-escolar-del-pde/
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20160509/401662158815/el-patriarcado-destruira-el-planeta-si-no-lo-frenamos.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botones_sociales&utm_source=facebook&utm_medium=social


> serie de espacios de lectura de temática ecologista estamos en estos
> momentos en contacto para poner en marcha una Red de Espacios de
> Lectura Ecologista a comienzos del próximo curso (en septiembre).
> LOS ESPACIOS DE LECTURA QUE EN ESTOS MOMENTOS ESTAMOS 
CONSTRUYENDO
> DICHA RED SOMOS:
>> A. Club de Lectura "Petra Kelly" de Madrid. Se encuentra integrado
>> en EcoPolítica y está coordinado por F.I.
>> B. Ecoclub de Lectura de Madrid. Coordinado por N.S.
>> C. Club de Lectura "Françoise d'Eaubonne de Asturias (itinerante
>> entre Gijón y Oviedo). Está impulsado por la Red EQUO Joven de
>> Asturias y coordinado por varias personas, entre otras, A.R.
>> D. Club Verd de Lectura de Valencia. Está impulsado por gente
>> cercana a Verds EQUO en Valencia y coordinado por varias personas,
>> entre otras, P.E.
>> E. Grupo de Lectura "Cornelius Castoriadis" de Sevilla. Se encuentra
>> integrado en EcoPolítica y está coordinado por J.Z.
> > LOS OBJETIVOS QUE, HASTA AHORA, HEMOS CONSENSUADO PARA DICHA RED 
SON:
>> 1. Apoyarnos mutuamente en la difusión de convocatorias.
>> 2. Ayudar en todo lo posible y fomentar el surgimiento de nuevos
>> espacios de reflexión y formación alrededor del debate y la
>> lectura de libros de temática ecologista en otros puntos de la
>> península ibérica.
>> 3. Intentar llevar a cabo una suerte de encuentro anual entre los
>> diferentes espacios de lectura ecologista para (a) se desarrollen
>> lazos personales entre los diferentes grupos, (b) se desvirtualice
>> la interconexión y (c) se realice alguna actividad de formación
>> conjunta durante el encuentro, más allá del ocio que estaría
>> también en la base de los mismos.
...
> Dicho todo lo anterior, _SERÍA PARA NOSOTROS UN PLACER QUE VUESTRO
> GRUPO DE LECTURA ENTRARA TAMBIÉN A FORMAR PARTE DE LA RED DE 
ESPACIOS
> DE LECTURA ECOLOGISTA QUE SE ESTÁ CONSTRUYENDO COLECTIVAMENTE. _
> Esperamos entusiasmados vuestra respuesta,
> Muchísimas gracias por vuestra atención,
> Un cordial saludo,
> L

Per suposat, ens hem apuntat!!

El dilluns 23 de maig 2016 ens diu el Miquel: he decidit passar-vos aquest article de l'Esther Vivas 
que repassa diferents informes internacionals que analitzen els models d'agricultura i la seva 
perspectiva de futur. M'ha semblat un dels millors articles possibles per introduir la descripció del 
model actual (l'agroindustrial) i les alternatives (principalment vigents al sud global).

1. ¿La agricultura campesina y ecológica puede alimentar al mundo? Esther Vivas
2. La ecología política y el movimiento     global de justicia ambiental | Joan Martínez Alier. 

(pàgina 55). El prepara la Laura Calvet.

1- El Miquel ens explica que l'article no entra massa a criticar l'agroindústria. Només diu que els 
insums provoquen la precarització de la gent del camp. Caldria afegir que la major part de la 

http://www.ecologiapolitica.info/?p=3594
https://esthervivas.com/2014/05/20/la-agricultura-campesina-y-ecologica-puede-alimentar-al-mundo/


població que pateix fam, paradoxalment, viu al camp. Actualment més de la meitat de la població 
mundial ja viu a les ciutats.

Existeix una mirada occidental que considera pobre la gent del camp, sense que necessàriament ho 
sigui. En canvi, el model agroindustrial és més insostenible que el tradicional, d'un estudi 
comparatiu amb el xinès, els dos eren igual de productius, tot i que el tradicional era més divers.

Un autor d'Alacant fa un balanç energètic de la producció, un EROI de 4-5 pel rendiment del cereal. 
El global és d'1 a 0'9, molt més baix. L'agricultura "moderna" ha deixat de ser solar. Però encara el 
majoritari és el model tradicional, el camperol. A més, és més productiu en determinats contextos, 
com explica l'Esther Vives. Per contra, l'agroindustrial és més productiu en monocultius gegants de 
soja o palma, a costa de substituir la selva.

Hi ha una guerra d'estudis, a favor, en contra de que sigui l'agricultura ecològica/camperola capaç 
d'alimentar el món. Realment és qui alimenta el món, majoritàriament. L'agroindustrialització es fa 
per reducció de costos i acumulació de capital, s'abarateixen els productes, guanya el mercat.

La desruralització no va ser una evolució casual i natural, sinó una política pautada per a la 
industrialització.

Tres preguntes pel debat:

1. Segur que l'agroindústria implica més fam?
2. Es podria evitar amb agroindústria que hi hagués fam?
3. Han de ser més cars els productes ecològics?

Potser no fem les preguntes correctes! l'economia actual només valora a través de la moneda, però 
en realitat els preus estan molt trampejats i hi ha molts més valors a tenir en compte. Els 
mecanismes socials i polítics per fer possible una activitat encara que el mercat (trampejat pels més 
poderosos) la sancioni són molts. Tenim un problema si l'única opció és ser consumidors/es.

2- La Laura ens organitza una dinàmica: escollir termes que l'Alier presenta en el seu article 
(pàgines 59-60 de la revista), sorgits dels conflictes i moviments ambientals, i relacionar-los amb el 
que hem parlat fins ara. Escollim biopirateria, sobirania alimentària, acaparament de terres, afectats 
per represes (la Laura se'ns queixa).

El proper dia el Pau escollirà un text sobre bioconstrucció.

El dilluns 9 de maig 2016 comentarem aquests dos articles de la revista Ecología política, 
Cuadernos de Debate Internacional

Apuntes para un diálogo entre     economía ecológica y economía     feminista | Miriam Gartor. 
(pàgina 39). El text el prepara la Berta Clarmunt.

La ecología política y el movimiento     global de justicia ambiental | Joan Martínez Alier. (pàgina 
55). El prepara la Laura Calvet.

• A per la tercera fase o segon any:

• El dilluns 3 d'octubre a les 18:30h a cal Temerari ens trobem de nou el grup de lectura. Us 
convidem a venir. En aquesta sessió:

• Decidim quin calendari de reunions farem. Des del 10 d'octubre al 19 de desembre, cada 2 
dilluns de 18:30 a 20h en principi. Veure més amunt, en colors.

• Si podem, acabarem organitzant amb cal Temerari la projecció (amb subtítols en català) del 
documental "Això ho canvi tot" (  this changes everything  ) de la Naomi Klein sobre el canvi 
climàtic (gràcies a un de nosaltres, l'Isidre, tot i que no sabem si se'n sortirà).

https://www.youtube.com/watch?v=YQhflH4alO0
https://www.youtube.com/watch?v=YQhflH4alO0
https://www.youtube.com/watch?v=YQhflH4alO0
http://www.ecologiapolitica.info/?p=3594
http://www.ecologiapolitica.info/?p=3586
http://www.ecologiapolitica.info/?page_id=1124
http://www.ecologiapolitica.info/?page_id=1124


• Organitzarem amb cal Temerari també una xerrada del Salvador Martí ("recursos naturals i 
conflicte a l'Amèrica Llatina"), profe de ciències polítiques a la Universitat de Girona, i 
d'Amèrica Llatina al màster de relacions internacionals de l'IBEI.

• Rebem la visita del projecte FemCamp que ens fa una proposta:
• seguir la nostra activitat i que ajudem a la Laia a fer una acció artística-comunitària 

sobre l'efecte barrera social i ambiental de l'AP7.

Aquest curs llegirem el llibre Decreixement, vocabulari per una nova era.

•

• Llegirem també l'EJATLAS, el mapa mundial de conflictes socioambientals.

http://ejatlas.org/
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1546


•

• Formem part de la xarxa Terra Livre, Xarxa Ibèrica de grups de lectura ecologista, 
anirem participant de la mateixa a través del seu facebook i dels actes que s'organitzin:

•

https://osea2015blog.wordpress.com/grups-de-treball/ecologia-politica/terra-livre-xarxa-iberica-de-grups-de-lectura-ecologista/


•

• Us convidem!
•

• Què és el grup de lectura sobre Ecologia Política?

• Cal Temerari, el nou local social de Sant Cugat, ens va demanar que féssim un grup de 
lectura, com altres que tenen de lectura feminista. Gresc@ i OSEA van rebre la invitació, i 
ens vam ajuntar un grup d'unes 7 persones. Vàrem començar a llegir el gener del 2016 el 
llibre del Riechmann que veureu a sota, i al final d'aquest trimestre vàrem acabar amb una 
xerrada oberta sobre el conflicte ambiental del riu Ter.  Des de setmana santa hem estat 
llegint articles, de la revista 25 anys d'Ecologia Política, i això ens ha donat fins a final de 
curs.

• La valoració ha estat sempre molt bona per part de tothom, i hem anat repetint, no creixem 
però no disminuïm (parlant en quantitat de persones, perquè la qualitat és molt alta!). Us 
animem a que us incorporeu, el diàleg és viu i les trobades interessants, tot i que ningú som 
experts (bueno, la Laura i el Miquel una mica més ;).

•

Segona sessió: Acta Grup Ecologia Política cal Temerari 24 d’octubre de 2016

Donem la benvinguda al Jordi, la Berta de nou i la Mariona!

Dinàmica d’explicació de 5 minuts del capítol per part de la persona que se l’ha preparat i 10 minuts 
de discussió per acabar amb un discussió final.

Capítol 3, Desenvolupament, Crítiques al. Arturo Escobar

http://aescobar.web.unc.edu/


El Miquel explica el capítol del llibre, les diferents conceptualitzacions del coneixement: Teories 
liberals, marxista i postestructuralista.

Confusió del concepte desenvolupament sostenible amb el de creixement sostenible. Impossible el 
creixement  sostingut  en  el  temps.  El  Miquel  diu  que  continua  reivindicant  el  concepte 
desenvolupament  sostenible  sempre que  no s’entengui  com a creixement  sostingut.  Hi  ha dues 
maneres d’entendre aquest desenvolupament sostenible, al Nord com a decreixement i al Sud com a 
“Buen Vivir” o com es feia abans amb la campanya del deute. Que el Sud es desenvolupi d’una 
forma diferent al Nord.

Com va dir Eduardo Galeano: “L’ajuda internacional condemna als països del sud 
a una eterna adolescència en el seu desenvolupament”.

Dumping social per exemple “vendre per sota del cost”, es podria subvertir aplicant impostos que 
podrien anar després amb ONG’s tipus “Entrepobles”, no d’altres que segueixin el joc al sistema.

El German diu que és important trencar amb la idea de la linearitat: primer arribar als serveis bàsics, 
després decréixer; no cal que sigui així. 

El Jordi parla que la petjada ecològica és un indicador molt ben identificat que indica clarament que 
els països del nord han de decréixer. Petit debat sobre la idoneïtat o no de la petjada ecològica. 

Desenvolupament ja no toca, diu el German, els rics ja no se’l creuen. En Jordi explica que tothom 
no, que ho sabem quatre, els rics potser sí, però la gent convencional no. Hem d’arribar a aquestes 
persones.

"Un joc d’intel·ligència", veure la peli, mostra que és possible culturalitzar la gent, però en Miquel 
diu que és mentida perquè es perd audiència.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=f_fqasc9oOQ[/embed]

Capítol 5, Ecologisme, Corrents de l’. Joan Martínez-Alier

La Berta Cas explica els tres corrents de l’ecologisme descrites al capítol mitjançant un arbre que ha 
fet amb cartró. Cada fulla és una corrent: Culte a la Vida Silvestre, l’Evangeli de l’Ecoeficiència i el 
Mantra de la Justícia Ambiental o Ecologisme dels Pobres. La quarta branca de l’arbre és la de 
preguntes pel debat.

https://es-es.facebook.com/Joan-Mart%C3%ADnez-Alier-207366602652923/
http://www.entrepueblos.org/


  Paisatge mosaic o fer reserves prístines?

El Pau diu hem de trencar la diferència entre natura i societat, nosaltres som part de la natura. El 
bosc ha d’estar intacte, no és així, hem d’estar interconnectats. 

Debat sobre els senglars, arrel del tema de natura i societat. Els senglars que viuen a la ciutat tenen 

més  malalties i ja no es reprodueixen amb els del bosc. No són aptes pel 
consum humà.

La Berta llença diferents preguntes: 

• És possible congeniar les tres corrents?
• Quins valors emparen cada corrent?

• Amb quin corrent ens sentim més identificats? Quin seria el nostre 
ideal?

• Quina seria una corrent realista i eficaç en el moment que estem?

La Justícia Ambiental té integrades la part social, econòmica i ambiental, els altres potser no tant, 
tenen els valors separats. 

La Berta Cla explica que hi ha diferents estudis d’etnobiologia que apliquen temes culturals amb 
extracció del suro a comunitats de Brasil.

La Laura fa una descripció històrica de les diferents corrents. Acaba dient que la Justícia Ambiental 
és la corrent que s’adequa més a les bases teòriques del decreixement.

Capítol 8, Metabolisme societat. Alevgül Sorman

En German fa  una  presentació  amb diferents  vinyetes  primer  sobre  el  metabolisme 
social. Després passa una presentació que no és power point (és d'open office, no de microsoft, però 
aquí la teniu en pdf) sobre diferències entre metabolisme social i societal. Metabolisme social són 
fluxos de matèria i energia. Al metabolisme societat s’inclouen els fons, és a dir la terra, el treball, 
etc. Diferents nuclis d’investigació dintre del metabolisme social.

L’autora del capítol presenta diferents contradiccions del decreixement dintre d’una societat que 
haurà de treballar més perquè en el futur haurà de fer front amb l’escassetat d’energia. Com ens 
posicionem vers aquesta contradicció?

Amb tecno-eficiència pregunta la Laia? En German diu que no, el Dani ho desmenteix amb el tema 

http://wp.me/a71zCN-BK
http://wp.me/a71zCN-BK


del desacoblament entre PIB i consum material, ja que estan desacoblant la seua producció, porten 
l’extracció  de  materials  cap  a  països  del  sud.  També  passa  amb  el  tema  del  “cloud”,  la 
desmaterialització no està passant.

Hem de canvia el software en la societat (educació ambiental per canviar = el virus)

Lectures pel proper dilluns dia 7 de novembre.

• Pau: Capítol 2, Bioeconomia
• Dani: Capítol 6, Economia d’Estat Estacionari (avui no l’he pogut tractar)
• Berta: Capítol 7, Justícia Ambiental

Primera sessió de la tercera fase o segon any:

Acta del Grup de Lectura sobre Ecologia Política del dilluns 10 d'octubre 2016 a cal Temerari

Qui ha vingut: Pau, Miquel, Berta, Ona, Dani, Laura i Germán

Previs:

• Cal inscriure's a través del web de cal Temerari. Cal ser socis/es. Parlarem amb cal Temerari perquè 
ho fem aquí per dinamitzar, però... no tenim diners!

• Es farà un avís ultimàtum pel googlegroups, perquè es desapunti qui no estigui interessat/da.

• L'any passat vàrem llegir Riechmann: el socialismo puede llegar sólo en bicicleta

• El decreixement (D) era un dels temes més desitjats

• El llibre “Decreixement, vocabulari per una nova” no és per experts, és generalista, plural

Laura: Per començar, hem llegit el prefaci: què entenem per decreixement? Dani: D de què? Com i qui?

• G: és un canvi quantitatiu, però sobretot qualitatiu, i aquí està el repte

• M: decreixement sostenible. El D és un concepte bomba: no pot ser segrestat pel sistema.

• L: ve de la lluita antiglobalització, dels Fòrums socials, d'on van sortir nous conceptes, encara que D 
ve dels 70.

• B:  m'ha  agradat  quan  parla  d'autonomia;  fins  i  tot  l'energia  solar  pot  estar  en  mans de  grans 
capitalistes (i així no fem res). Cal deixar d'acumular capital i centrar-se en les necessitats de les  
persones.

• M: si no s'hagués acumulat, però, no tindríem ordinadors...

• G: el llibre “l'espiral de l'energia” és molt interessant sobre això, explica com es van acumulant en la  
història certes situacions que ens acaben portant on som ara... però que és sobre aquesta història 
sobre la que hem d'intervenir

• D: les forces productives del capitalisme han estat capaces de canvis brutals en molts nivells. La 
resposta només tècnica no és suficient. Sí que podem mesurar coses, com ho fa el Turiel, però no 
és suficient.

• P: el raonament de no créixer fins l'infinit sembla obvi, i cal tenir en compte la relació desigual entre 
països...

• M: no surten els números! Va haver un moment que vaug tenir una crisi i per això vaig entrar en la 
lògica del D

• O: jo havia sentit a parlar del D, però no veig com posar-lo en el nostre món?

• P: una cosa és la teoria econpomica, una altra el consum responsable, el dia a dia...

• G: lo quantitatiu es pot mesurar en forma de jouls i coses així. Lo que no... per això hem ajuntat el 
llibre sobre el D amb l'estudi de l'EJATLAS, que ens parla d'allò que no es pot mesurar, impactes en  
les vides humanes

• L: aquest llibre va més enllà, sí que hi ha maneres de decréixer, és un postcapitalisme. Es va parlar  
dels límits del C als anys 70; l'antropologia i la filosofia, però finalment l'economia també hi va entrar. 



Van escollir una paraula subversiva. Però no només cal fer coses locals, també cal fer polítiques (i  
això des del consum responsable no estem acostumats), a la introducció parla d'això: auditoria i 
abolició del deute, fre al lliure comerç... per què D és diferent al capitalisme? Perquè és un canvi 
qualitatiu, noves relacions de producció i reproducció

• P: què significa cooptar, segrestar el terme?

• L:  Repsol  parla  de  desenvolupament  sostenible,  les  mutinacionals  de  km  zero,  un  terme  de 
slowfood,  Banc de SBD ara  és de km 0? fins i  tot  Mercadona és ecològic!  El  terme ven  i  se  
l'apropien.

• D: és un tema de conquerir l'imaginari. És més fàcil imaginar-se arribar a Mart (sense biosfera ni  
atmosfera!)  que sobreviure  a la  Terra!!!  això ho va aconseguir  un sol  tiu  amb una presentació,  
SPACE X 

• M: l'Arcadi Oliveres, quan el 0'7, deia: “la mitjana sostenible és la de Portugal”. Després, amb els  
anys, ja parlava d'algun país de l'est. Però, tot i que no són dades completes, és sorprenent! No és  
tan difícil imaginar-se viure així, oi? El Turiel fa poc va dir que ara gastem menys energia per càpita  
que als 70: jo vaig néixer al 72 i no es vivia tan malament, en termes energètics!

• D: cal veure per què ens estem enfrontant als problemes del C i no del D (com si ho donéssim per 
impossible)

• G: probablement el 90% de l'economia sigui sostenible, de reproducció i més justa que el 10% que 
ens porta de cul. En una xerrada, un va dir: “jo demostro a una empresa que no és rentable seguir 
creixent  i  així,  perquè  en  termes energètics,  no surt  a  compte”,  però  el  Xavier  Montagut  li  va  
respondre que això no és el que mou el món, la lògica econòmica, sinó el desviament del benefici 
d'una operació a la butxaca d'algú amb poder, per il·lògic que sigui

• L: a la carrera [de CCAA?] hem de veure les relacions de poder, són molt importants, determinen 
molt però ens costa veure-ho. D ens ha de donar l'oportunitat de canviar l'imaginari. El Navarro, en  
el seu famós debat, no va entendre el D en lo que és

• G: (de totes maneres, està bé que cridi l'atenció per no fer D amb desigualtat, però realment no 
entén el D)

• M: el Carlos Taibo diu que el paradigma ja existeix i que ha de passar al centre del debat

• L: el llibre es pot llegir de moltes maneres. Comencem per les “línies de pensament” ens ho polim en 
dues sessions per poder continuar?

Per la propera sessió, ens preparem els capitolets:

• el 3 el M: crítiques del desenvolupament

• el 5 la B: corrents de l'ecologisme

• el 6 el D. Economia estacionària

• el 8 el G: metabolisme societal

A la propera, comencem a rotar lo de fer l'acta, que pot ser mooolt més curta!

Fi de l'acta

Calendari del grup:

https://ca.wikipedia.org/wiki/SpaceX


Recordeu, de 18:30h a 20h a cal Temerari (c/Plana Hospital, 26 Sant Cugat del Vallès)

Quarta sessió: Acta grup de lectura d'Ecologia Política del 21 de novembre

Abans... pel proper dia:

No ens trobem el 6-7 de desembre sinó el dia 12-12, que és més rodó. Què farem? TOTHOM ens 
llegirem el capítol 22: "Les fronteres de les mercaderies" i CADASCÚ escollirà un conflicte de 
l'EJATLAS i se'l mirarà, ho compartirem (no caldrà fer una exposició a fons, només compartir-ho 
breument). Ja hi ha qui n'ha escollit:

• la Laia mira conflictes forestals a Xile
• la Berta mira el conflicte català de la MAT
• el Germán mira lo d'Íntag
• el Pau alguna cosa africana...

I-ANTIUTILITARISME (Laura Calvet):

L'utilitarisme és  un marc  teòric  per  a  la moralitat,  basat  en  la  maximització de la  utilitat  per  a 
la societat o la humanitat. La moralitat de qualsevol acció o llei ve donada per la seva utilitat per a 
la societat. De vegades, es resumeix l'utilitarisme a partir del principi d'utilitat com a «el màxim 
benestar per al màxim nombre de persones».

Els antiutilitaristes qüestionen els enfocaments teòrics que interpreten que qualsevol acció humana 
parteix de l’eix essencial de l’individu i per tant, està enfocada a l’autosatisfacció.

Classificació bramànica dels objectius de l’ésser humà.

El bramanisme (del sànscrit बराहण brāhma aṇ ) és un sistema social i religiós de l'Índia (vers 900 - 
400 aC) intermediari entre el vedisme (vers 1800 - 900 aC) i l'hinduisme (estructurat a partir del 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Hinduisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vedisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndia
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0nscrit
https://ca.wikipedia.org/wiki/Principi_d'utilitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Humanitat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Societat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Moral
https://ejatlas.org/


400 aC), que es fonamenta en la divisió de la societat en castes hereditàries. Es tracta d'una visió 
bàsicament  ritualista  del Rigveda (primers texts  vèdics)  que  es  desprèn  dels  vedes  posteriors 
(Yajurveda, Samaveda) i d'altres obres com els Brahmana o el Manusmriti. Aquesta preponderància 
del ritualisme va permetre que la influència de la casta dels bramans esdevingués dominant a l'Índia 
fins a la instauració de la democràcia.

El Do: donar, rebre i tornar.

Similituds i diferències entre decreixement i antiutilitarisme.

El Pensamiento Anti-Utilitarista em las Ciencias Sociales y la Crítica del Utilitarismo: Un 
Balance, por Alain Caillé: http://www.jornaldomauss.org/periodico/?p=101

II-ECOLOGIA POLÍTICA (Miquel Vallmitjana):

Està vinculat a la Justícia Ambiental de l'altre dia. Diu que l'EP té tres formes de treballar:

1. estudiar els factors de la degradació ambiental
2. explorar els contextos que justifiquen la degradació
3. plantejar horitzons alternatius al problema: de manera molt oberta.

Fa anàlisis glocals. Ens planteja preguntes: és viable una economia sense creixement? podem trobar 
una societat contenta amb menys consum?

Preguntes que ens van sorgint i sobre les que conversem:

• És diferent el D que l'EP?
• Podrien manllevar les ciències (del sistema) l'EP? és també un concepte "bomba" com el D, 

difícil de ser apropiat/cooptat?
• És concret el D? tant com l'anticapitalisme?
• El D és post o anticapitalista?
• quines connotacions sentim amb cada concepte (post que és natural i anti que és comunista?) 

un post capitalisme podria ser el feixisme que ara sembla que ens toca...

III-EJATLAS:

Sí que surt lo de la sal de Cardona, eh? el fet que només estigui en anglès dificulta una mica.

Com s'omple? després de tesis doctorals, investigadors/es omplen les fitxes. Per exemple, la Marta 
Conde amb les mines d'urani a l'Àfrica. És clar, costa que es vagi omplint... les fitxes estan obertes 
als comentaris, al final.

Es compararà el "mapa de la pau" i l'EJATLAS, tenen la hipòtesi de que els conflictes de 
redistribució ecològics estan en la base de molts conflictes bèl·lics.

El soroll a la Meridiana seria un cas? La història del mapa ve de l'estudi de les camaroneres, que 
l'Alier va fer i va iniciar l'ecologisme dels pobres.

Com es reflecteixen els problemes de la pesca, els de l'atmosfera? com que hi ha una base 
comunitària als conflictes, no es poden reflectir tots. El que sí, és que l'atmosfera es concep com un 
bé comunal global (ni públic, ni privat).

Tercera sessió: Acta Grup de lectura d'Ecologia Política, cal Temerari, nov 2016

• Justícia ambiental:

Llegim la definició que exposa el llibre (dret a romandre al lloc i a l’entorn natural que un sent com 
a propis i a estar protegit de les amenaces derivades del desenvolupament humà). S’exposa una altra 
definició que inclou la Justícia social, tractament just i participació plena de la gestió dels recursos 
naturals.

http://www.jornaldomauss.org/periodico/?p=101
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bramans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Manusmriti
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brahmana
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Samaveda&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Yajurveda&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Texts_v%C3%A8dics
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rigveda
https://ca.wikipedia.org/wiki/Varna_(hinduisme)


Desigualtats ambientals: ja sigui perquè hi ha un abocador al costat, o perquè hi ha una mina 
(perjudicis ambientals), o perquè no es poden accedir als beneficis ambientals (no tenir accés a les 
terres privatitzades).

Els diferents grups socials es veuen afectats de diferent manera; incloent aquests grups segons 
l’ètnia, classe social, gènere, origen, edat....

Per això es fa servir el concepte conflictes socioambientals.

La justícia ambiental neix als USA i s’expandeix al sud amb diferències entre com es gestionen els 
conflictes i si són urbans o rurals.

Es relaciona el metabolisme social amb la justícia ambiental i es relaciona l’acumulació originària 
del capitalisme amb el metabolisme social [veure pàgina 160 de 
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/en-la-espiral-de-la-energia_vol-1.pdf per una 
explicació senzilla i claríssima de l'acumulació primitiva].

Hi ha un altra concepte, el dret a la ciutat: gestió més participativa de la planificació urbanística.

Ens preguntem si la despossessió és obligada per a l’acumulació originària, i suposem que 
segurament sí, i que una visió més maca d’aquest procés del capitalisme és esbiaixada [insistim: 
veure aquí sobre el tema].

Sobre les desigualtats socials es comenta un concepte de les desigualtats generacionals, amb 
l’exemple de l’ús del petroli per la nostra generació està impedint que les següents el puguin fer 
servir (com escalfar-se cremant Picassos).

• Bioeconomia

El concepte el va proposar en G. Roegen. Es relaciona el desenvolupament com el d’un ésser viu 
que té un moment de creixement i un moment de maduresa amb el creixement aturat o limitat.

El cicle de l’oferta i la demanda té el problema que fa servir els recursos ambientals i això hauria de 
limitar el creixement d’aquest cicle.

Es diferencia l’economia de l’estat estacionari de la bioeconomia perquè el segon inclou 
referències a la base cultural del sistema (per exemple entenent la cultura capitalista com la base del 
que ara patim). I ambdues tendències serien la base de l’economia ecològica; que alhora es 
diferenciaria de l’economia verda, que constatem que és un pur maquillatge.

Des de l’economia ecològica es rebutja parlar del concepte desenvolupament sostenible perquè té 
unes connotacions d’oxímoron. El desenvolupament té unes conseqüències a nivell termodinàmic.

El cicle demanda/oferta no es considera un problema més enllà de la necessitat de créixer perquè el 
motor d’aquest cicle (en el marc cultural) és el benefici econòmic.

• Economia de l’estat estacionari

Un cicle demanda/oferta no podria mantenir-se estacionàriament perquè és insostenible, ja sigui 
ambientalment, ja sigui econòmica.

5 punts bàsics de l’estat estacionari:

• Extracció de recursos renovables no ha de superar la taxa de regeneració d’aquests 
recursos.

• La producció de residus no ha de superar la capacitat d’absorbir aquests residus.
• L’ús de recursos no renovables només si es construeix en paral·lel la seva alternativa 

renovable.
• S’han de preservar les funcions sistèmiques que permeten la vida (sobretot la humana) a la 

Terra.
• La població ha de mantenir-se estable dins dels límits que permetin el compliment dels 

http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/en-la-espiral-de-la-energia_vol-1.pdf
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/en-la-espiral-de-la-energia_vol-1.pdf


altres 4 punts.
• S’ha de fer servir el PIB? Es diu que no perquè no compta tots els fluxos d’energia. Els que 

sí, perquè no compta la desmaterialització, i perquè es pot incloure el mercat del carboni.

Alguns autors qualifiquen l’estat estacionari com "avorrit".

L’estat estacionari criticat per Georgescu-Roegen és perquè estem consumint ara més d’un planeta i 
per tant mantenir actualment el nivell de consum esgota paulatinament la capacitat de càrrega del 
planeta. Després d’un període de decreixement podria parlar-se d’un nou estat estacionari. Ens 
preguntem si això serà possible i quant haurem disminuït (com a societat/benestar) quan hi arribem.

El debat deriva cap a l’eficiència energètica (smart cities). El control de la big data de l’eficiència 
que se’ns imposa és un problema. L’augment de la tecnologia disminueix l’autonomia.

• Proper dia:

El proper dia acabem la primera part del llibre amb Antiutilitarisme, Economia Ecològica i... alguna 
cosa més! També hem dit de fer una ullada a l'EJATLAS per comentar-ho.

Cinquena i darrera sessió abans de Nadal:
No hi ha registres, només aquest missatge posterior:

 us envio un article que millora la info que vaig donar-vos quan parlàvem el 
darrer dia de grup de lectura del cas equatorià, el que va preparar la Berta: 
http://rebelion.org/noticia.php?id=220760

Del soparet abans de Nadal

Podem dir que el soparet va ser una cerveseta informàtica, deep/dark web, molt interessant.

Daniel Corbacho Monne escrigué: "Us envio un article que resumeix el tema principal de la nostra 
conversació d'ahir a la taverna del Cal Temerari:  http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/ano-
hackearon-peligrosamente_0_592841209.html
Perquè no diguin que no discutim una varietat ampla de temes. Salut i stay secure"

Primera sessió després de Nadal: 9 de gener

1. Nucli: Paradoxa Jevons (Dani) , Zènit o pic del petroli (Miquel)Acció: Nueva economia 
(Berta Caste).

Calendari de sessions

2. Celebració del 26 de gener, Dia Mundial de l’Educació Ambiental
3. Explicacions que “quedaven” d’abans del Nadal: EJATLAS+capítol “fronteres mercaderies”

1. Calendari de sessions

http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/ano-hackearon-peligrosamente_0_592841209.html
http://www.eldiario.es/cultura/tecnologia/ano-hackearon-peligrosamente_0_592841209.html
http://rebelion.org/noticia.php?id=220760
file://ejatlas.org/


Després ja arriba la setmana santa catòlica.

Un cop haurem acabat avui el primer apartat del llibre, quedem que podem anar llegint, del mateix 
llibre Decreixement, casa sessió tres capítols entre els dos apartats següents, el més teòric i el més 
pràctic. Podem fer 2+1 o 1+2, i cada sessió decidim què farem a la propera.

El dia 23 de gener cal llegir els capítols del llibre Decreixement “procomuns” + “Horticultura” + 
Procomuns digitals”. Ja tenim gent que es prepara una exposició.

2. Celebració del dia Mundial de l’Educació Ambiental

L’associació OSEA ha decidit en assemblea celebrar aquest dia per primera vegada a Sant Cugat.

• Es tracta d’un dia controvertit, que neix en teoria de la celebració de la cimera internacional 
en la que es va parlar per primera vegada d’educació ambiental, però no hi ha hagut cap 
proclamació solemne de l’ONU ni res, sinó que és un fenomen d’internet, ha començat a 
córrer... fins que ha esdevingut una realitat de tant repetir-la. Hi ha veus crítiques amb 
aquesta celebració (llatinoamericanes sobretot) perquè volen que l’ONU, l’UNESCO o qui 
sigui es mulli i hi faci una convocatòria oficial, per tant en reconegui la importància, digui 
quin pressupost hi destina, etc... en canvi, diuen aquestes veus crítiques, la Dècada de 
l’Educació pel Desenvolupament Sostenible, amb més tufillo capitalista, sí va rebre 
consideració oficial i pressupostos. OSEA sí té clar per què la vol celebrar... la sòcia número 
1 va néixer aquell mateix dia de la cimera sobre educació ambiental!

• Comentari del Germán, personal: és interessant celebrar oficialment per poder dir, de 
manera crítica, que l’educació ambiental ha de ser més crítica, ha d’assumir que el 
capitalisme és el principal problema ambiental que tenim... etc. Qui celebra, té la paraula...

• El 26 de gener 2017, a cal Temerari, a les 19h, realitzarem una activitat doble, centrada en 
un tema, el canvi climàtic:

• Una exposició en la que provarem que es vegin contradiccions en la manera de 
tractar el tema.

• Una dinàmica participativa (de debat) amb els participants que vingueu, una 
adaptació d’una que fem fa anys a secundària i ens dóna molt bons resultats.

• El canvi climàtic és un tema “estrella” que reflecteix moltes contradiccions 
econòmiques, socials, polítiques, i que ens permet anar “més enllà” del típic 
plantejament de problema ambiental que cal resoldre amb la bona voluntat individual 
dins del sistema de consum donat que tenim.

• També està prevista una jornada de jocs ambientals amb esplais i caus, però això s’ha de 
muntar amb els grups interessats i l’Anna Valderrama. No té data encara.

El dijous a les 18h quedem per parlar-ne i començar a preparar, a cal Temerari, esteu convidats/des.

3. Explicacions pendents d’abans de Nadal

Xile. La Laia ens explica un cas que va conèixer de prop a Xile: el conflicte amb l’explotació 
forestal de l’empresa mixta CONAF (una cosa similar a l’ICONA espanyol). Xile és un país molt 
neoliberal, el desenvolupament ha anat ràpid, s’ha iniciat fa temps la plantació d’eucaliptus (amb un 



impacte ambiental fort i segurament orientat a l’exportació), i es troba en conflicte amb comunitats 
maputxe. Sobretot a la zona de l’Araucanía, arriba a ser lluita armada contra les empreses de 
cel·lulosa.

El govern prova de replantar, després d’un temps, amb espècies autòctones i es troba amb la 
resistència de propietaris/es que volen plantar eucaliptus. Alguns/es propietaris/es són maputxe, 
però les comunitats maputxe són les que planten cara i conflicte a les papereres. Aquestes 
comunitats sumen això a les coaccions que fa temps reben de les hidroelèctriques, entre elles 
Endesa, per inundar el seu territori.

Fronteres de mercaderies. Es tracta de “l’ampliació de mercat”, en el sentit que el capitalisme 
obre espais que abans no tenia per fer negoci. Pot ser una ampliació geogràfica (un exemple seria la 
guerra de l’opi d’Anglaterra contra Xina) o d’ampliació d’algun àmbit que abans no es 
comercialitzava (per exemple, l’educació o els coneixements indígenes).

El sucre en el segle XV és un exemple d’ampliació geogràfica, per les noves colònies. Va convertir 
terres que no es comercialitzaven en el mercat internacional (podia haver boscos, poblacions, 
explotacions alimentàries locals), en una extracció d’un cicle globalitzat, el del sucre. A més, va 
comportar la mobilització de molta població negra esclava, lo qual va incloure (de manera molt 
bèstia) països africans en el sistema mundial com a proveïdors en aquest cas de ma d’obra esclava.

Wallerstein va proposar el concepte de sistema-món per definir aquesta integració en els cicles 
productius globals d’espais geogràfics, per exemple, la Xina va ser la darrera gran porció de planeta 
que es va integrar al sistema-món. En aquest sistema, tot va prenent la lògica capitalista.

Un exemple diferent seria el mercat de carboni. Abans el carboni no es comercialitzava. Però a 
través de la redefinició de les emissions de carboni, per part dels estats, com un “dret d’emissió”, 
s’organitza un sistema d’intercanvi econòmic d’aquests nous “drets”. És clar, per fer-ho, han de fer 
una primera “acumulació”, una “acumulació primitiva”, que doni quantitat de diners associats a 
l’intercanvi, perquè aquest arrenqui. Això significa que a algú se li traurà diners, a algú se li 
expropiarà d’alguna manera algo per poder fer aquesta acumulació. En aquest cas, es tracta d’una 
emissió primera de drets que fan els estats i reparteixen entre les seves empreses. Ho fan dels 
impostos, i per tant és la classe treballadora la que és expropiada per repartir una riquesa entre 
empreses que permet inaugurar un nou mercat.

La mercantilització del coneixement indígena és també molt especial, ja que abans els coneixements 
eren comuns i de sobte algú patenta, a través d’alguna modificació genètica, algun procés de síntesi 
d’algun extracte que abans feies de manera més artesanal alguna/es població/ns indígena/es. A partir 
de llavors, o bé la comunitat indígena deixa de tenir drets sobre aquell procés, tot i que es va iniciar 
amb alguna entrevista d’u/na biòleg/a o antropòleg/a, o bé algunes associacions benintencionades 
reclamen que la població indígena es beneficiï de la comercialització dels nous productes. Però això 
fa que s’accepti que el coneixement no és ja comú, sinó comercialitzable.

ACTA GRUP DE LECTURA 23/01

S'incorporen el Pau i la Mar!

Pactem les dates del tercer trimestre:

• 24 abril
• 8 de maig
• 22 de maig
• 5 de juny
• 19 de juny

Comencem!



Procomuns (Laura)

La Laura planteja una dinàmica per parlar dels temes que tocava treballar per avui: Procomuns, 
Procomuns digitals i Horticultura Urbana.

Llença la següent pregunta: Què entenem per procomú?

Bertes: Manera de governança que s'estableix sobre un recurs o quelcom no tan material, com el 
coneixement. Governança autogestionada i comuna, responsabilitat compartida.

La Laura ens explica una mica de què va això dels procomuns: 

En les primeres societats humanes els recursos sempre s'havien gestionat de manera comunal, gestió 
fora de al propietat privada. Els comuns, no es poden privatitzar, han de ser de lliure accés, no han 
de crear rivalitats i ni exclusivitat, al contrari dels béns privats, que creen rivalitat i exclusivitat.

Tot i que els procomuns han estat durant molts anys el model d'abastiment de recursos de les 
societat humanes, va ser el 1970, quan dos pensadors ( Vincent i Elinor Ostrom) van tornar a posar 
sobre la taula la gestió d'aquests béns comunals. Van proposar aquest model de gestió, com a model 
per al canvi, posaven sobre la taula una manera de gestionar els recursos que no era ni pública ni 
privada. Els comuns, són béns naturals, gestionats per una comunitat, amb un governança respecte 
aquest comuns i amb unes normes pròpies. Hardin el 1968 va publicar la Tregèdia dels béns 
comuns, en el qual feia apologia de la propietat privada , perquè creia que els béns comunals eren 
béns de lliure accés i que la gent, egoistament, volent maximitzar el benefici individual, 
sobreexplotaria fins a perdre'ls. Hardin però no parlava de béns comuns, sinó de públics i sense 
regulació,  ja que els béns comunals si que tenen una gestió, pactada per la comunitat.

Procomuns digitals (Dani)

Com es comparteix la informació? Moviment Hacker i moviment de software lliure. Com teixim de 
manera col·laboratives? Generem coneixement de manera col·laborativa, on-line, de manera 
descentralitzada, però a través d'unes normes.

Procomuns digitals (PD), relació en com generes contingut, com el distribueixes i el fas arribar a 
tota la xarxa.  La informació que es distribueix a tota la xarxa és molt difícil d'eliminar, perquè cada 
node té trossets d'aquesta informació.

Wikipèdia procomú digital, té normes, moderadors, perquè hi hagi coherència en el contingut i 
guies d'ús.

Pair to Pair no és el mateix que wikipèdia, perquè aquesta última està centralitzada.

3 maneres d'entendre les xarxes:

- Centralització de la informació.  1 gran distribuïdor com pot ser google.

- Pair to pair: Multipliquem la informació en diferents nodes. Distribució queda repartida per tota la 
xarxa. Descentralitzada.

- Centralitzada però comuna. Wikipèdia, per exemple, no és un pair to pair, perquè està 
centralitzada. Però es construeix amb les normes d'un procomú digital.



PD a nivell sistèmic, poden ser un problema força gran. No 
hi ha control d'on va a parar la informació. Creació de coneixement a través de procomuns digitals, 
sembla que no tingui fi, però no fa massa èmfasi a la repercussió medi ambiental que té la creació 
d'aquest coneixement. Tots aquests recursos digitals, es sostenen amb unes infraestructures 
materials enormes, que estan molt invisibilitzades. L'impacte ambiental del món digital és enorme i 
és més difícil de veure. Molts conflictes associats, on posem els servidors que guarden les nostres 
dades? Cada país té normes diferents. No és el mateix que el servidor estigui  a Rússia que a 
Noruega.

Posem èmfasi a tota aquesta part biofísica associada als procomuns digitals no mercantilitzats, que 
sovint s'oblida.

Horticultura Urbana (Pau)

Gestió comuna de l'alimentació. Primers horts urbans van sorgir amb guerres, per tal d'intentar 
superar els períodes de fam.

El Pau li agrada destacar la idea de la fractura metabòlica. Ajuda a gestionar/millorar fractura 
ecològica (alterament cicles ecològics amb l'agricultura intensiva), social (conflictes de la gestió de 
terres) i individual (aïllament de la societat urbana de la naturals).

--------------------------------------------------------------------

Llancem preguntes i parlem de com tot això està lligat al decreixement. 

Conflicte procomuns digitals i propietat individual, sobretot en temes culturals, música, pel·lícules... 
Amb internet el que tenim són noves maneres de distribuir i més barates. Descentralització de com 
es distribueix la cultura. Ja no és només una gran productora la que té el poder.

Els petits productors realment poden buscar noves estratègies de distribució i de què t'ofereix la 
xarxa.

El Dani explica com funciona el software lliure. No hi ha concepte jo he fet sol. Sinó que és la unió 
de moltes feines. Es fa a través de terminologies informàtiques.



Marta: Sense la tecnologia, el coneixement tenia una transició lògica, pautada. Amb internet la 
distribució és tan exponencial... com es gestiona? Com sabem quin coneixement és fiable?

El que ens hem de preguntar no és què permet la tecnologia, sinó què volem fer amb el coneixement 
que es transmet a través de la tecnologia.

EL Miquel fa la reflexió: Una manera de fer la transició del model actual basat en gestió privada en 
general, una mica pública i una mica menys de procomuns, pot ser entendre que el béns privats que 
tenim, no són propietats, sinó béns que gestionem.

Proper dia (6 de febrer): 

• Nucli: Paradoxa Jevons (Dani) , Zènit o pic del petroli (Miquel)
• Acció: Nueva economia (Berta Caste).

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 20/2/2017

Miquel, Anna, German, Dani, Marta, Berta, Laia, Jordi.

Pel proper dia 6 març ens preparem els capítols següents:

• La felicitat: Laia
• El buen vivir: Berta
• Nowtopistes: German

Emergia i entropia el deixem per la següent, el Jordi pel 20 de març, que aporta aquest vídeo: 
http://youtube.com/watch?v=0WeB9ppG8kM

Renda bàsica, Miquel

http://youtube.com/watch?v=0WeB9ppG8kM


La proposta és la reducció de les emissions de CO2, però no sabem fer-ho, només amb l'eficiència, 
però hi ha la paradoxa de Jevons o “efecte rebot”. En una visió diferent, treballaríem menys, però 
generem més oportunitats de creixement. La idea és que si produïm menys, consumim menys. Es 
podria treballar el tema de cures.

La renda bàsica no està lligada necessàriament al decreixement, és necessari lligar-ho com a 
“solució” per al decreixement. La Renda Garantida, proposta catalana, és arribar als 400 €. La 
Renda Bàsica seria garantida i vindria del treball, sobretot, ja que els impostos surten del treball 
majoritàriament.

Sobre el parasitisme social, la gent voldria més de 400 €. Afavoriria el/a treballador/a en les 
negociacions. Es podria fer a canvi de voluntariat i la fiscalitat negativa: l'estat retorna 5mil € a 
l'IRPF.

Dani: és guerra cultural, la dreta a vegades també la impulsa. No està clar, però el que veig és que el 
capitalisme és cultural: les propostes serien d'estalvi? Hi hauria efecte rebot? Miquel: en principi, 
són més contaminants els luxos que les necessitats bàsiques. Dani: la feina garantida ajudaria a 
escollir quines feines són més útils. Laia: en sóc fan, perquè l'ètica del treball no ha de ser tan 
dominant. No s'ataca el model de consum. Però no ha d'anar sola. Germán: lo important és el dret 
que hi ha al darrere i la lluita contra la igualtat, però en un entorn hostil es converteix en una mesura 
a aplicar a tothom (però lo important no és la mesura en sí). Dani: cal robar llocs de feina 
contaminants i reduir hores de feines. Laia: no garanteix que les dones deixin de treballar en les 
cures i els homes no. Miquel: no és la revolució. Jordi: la discussió és com la que es va tenir per les 
8 hores de treball. S'ha creat una associació que es diu Revo (somni en esperant) que pensa en 
aquests termes. Valdria enganxar-se, el dijous es fa la presentació pública. Miquel: no es parla de 
quin és el límit de la renda màxima, cal dir-ho per avançar.

Cures, Laia

Acció quotidiana per sostenir la vida en el teu entorn pròxim. M'ha semblat abstracte i la vinculació 
amb el decreixement difusa. Interessant introduir la classe i l'ètnia. L'economia feminista és més 
clara que el concepte de cura, al capítol li falta algo. Què significa revaloritzar la feina 
reproductiva? Donar diners? Com diu el Navarro, ampliant la quarta pota de l'estat del benestar. En 
el retorn a les formes col·lectives de seguida ens ve que siguin les dones les que ho acabin fent. Són 
com essencialismes, cal mesures diverses a la vegada. Cal centralitzar la cura i descentralitzar la 
feina productiva. La producció ha d'estar al servei de la reproducció, i no al revés. Llavors, la 
posada en marxa d'escoles bressol, ho escollirà la comunitat en qüestió. Us passaré material que 
estan treballant això: el decreixement ha de tenir en compte aquesta vessant perquè si no, es pot 
“resoldre” el tema ambiental sense “resoldre” l'altre. “Què necessitem per sostenir la vida?” hauria 
d'anar abans que el que necessitem per produir.

Repartiment del treball, Berta... Miquel

Cal repartir la riquesa. Redistribuir la riquesa ja que molta gent s'està quedant fora del mercat 
laboral. Podria ser més o menys. Ja es va passar de les 16 a les 8h!Jordi: semblava una mesura 
revolucionària, i ara està assumit per tothom i absorbit pel capitalisme, i passarà el mateix amb la 
renda bàsica. Miquel: com es finança aquesta mesura? Jordi: un autor ho resol amb una reforma 
fiscal una mica més progressiva ja n'hi hauria prou (per la renda bàsica). Miquel: la reducció de la 
jornada laboral té perills, com ara reduir i multiplicar feines. Els empresaris diuen que no poden 
pagar tant. Es podria perdre diners de sou però no cotització i altres drets. Si es separa la 
reivindicació del sou digne i la jornada laboral són més factibles i fàcils.

Laia: si és optatiu malament per les dones. Per això a vegades el neoliberalisme també li dóna 
suport. German: reduir la feina i sou de selectivament gent que cobra molt i treballa poc (o més val 
que treballés menys) seria també interessant, ho dic per l'administració, però segur que igual a 
l'empresa privada passa igual. El tema energètic és molt important: quantes hores "guanyarem" pel 
repartiment del treball i quantes "perdrem" per deixar de fer servir petroli? potser que els comptes 



surtin al revés!

PREPARACIÓ DE LA TROBADA DEL 20 DE FEBRER

Ei!!
aquí us envio el link de les crítiques a la renda bàsica des de les esquerres:
http://www.lamarea.com/2017/01/30/criticas-renta-basica-universal-desde-la-izquierda/ petons
laia

Hola nenes i nens.
És el meu tema, per això soc una mica pesadet :) Us envio unes fotos per mostrar que la metafora 
"Cloud" i "Internet" implica maquinari, components i energia amb la seva corresponent petjada. A la 
centralització de recursos materials, s'afegeix la centralització i apropiació del "data".

Un paseo por los DATACENTERS
The Surprisingly Large Energy Footprint of the Digital Economy [UPDATE]

Ens veiem dijous, Dani
 
La Laura ens envia aquest estudi a l'estil EJATLAS: 
https://investigacionpsicosocial.files.wordpress.com/2017/02/herida-abierta-del-cc3b3ndor.pdf 
 

"ACTA" DEL GRUP DE LECTURA DEL 6 DE FEBRER

 

https://investigacionpsicosocial.files.wordpress.com/2017/02/herida-abierta-del-cc3b3ndor.pdf
http://tecnovortex.com/datacenters-paseo/
http://www.lamarea.com/2017/01/30/criticas-renta-basica-universal-desde-la-izquierda/


 

 

 



 

 

(És que que no tens temps...) érem la Marta, la Laia, el Gerardo (benvingut!), la Berta, el Miquel, el 



Pau, el Sergi, la Berta, la Laura, el Germán i el Dani.

Proper dia: llegim els capítols de la cura, la renda bàsica i el repartiment del treball. Els preparen la 
Laia, el Miquel i la Berta Cla.

__________________________________________________-

ACTA DE LA REUNIÓ DEL 6/3/2017

Miquel, Berta, Laura, Pau, Pau, Laia, German.

Proper dia:

• Jordi: Emergia i Entropia
• Berta Claramunt: Sindicats
• Pau a partir d'ara... igual no vinc!

Laia: Felicitat

El capítol relaciona diferents estudis fets sobre la felicitat.  Ho vincula als temes importants del 
decreixement. A major implantació dels principis del decreixement, major felicitat, o com a mínim 
no seria una major infelicitat. Per exemple, per hores de feina, reducció de la desigualtat. Augment 
de l'autonomia, més cura, més voluntariat... tot afavoreix un augment de l'índex de felicitat. Com 
més  vas  en  cotxe,  més  trist  estàs.  La  convivencialitat  i  relacions  humanes...  no  és  matemàtic, 
tampoc. Això sí, sempre que el decreixement sigui compartit igual per tothom. 

La publicitat estimula la infelicitat, els decreixentistes volen prohibir la publicitat. Els ecosocialistes 
també. A nivell individual: reconèixer la publicitat com a dolenta et fa més crític, immune contra la 
infelicitat. L'educació, per això, pot despertar una visió crítica, i ja deixes de ser l'objectiu de la 
publicitat.  La  història  de  la  publicitat  és  molt  interessant,  com va  deixar  de  fer  èmfasi  en  les 
qualitats del producte i passa a promoure un estil de vida. 

En realitat, la gent valora més lo que no sembla que sigui “trending topic”. 

German: nowtopia

La nowtopia és un joc de paraules amb les utopies, és "petites utopies que s'estan fent ara mateix" = 
Prendre el control del teu procés de producció.S'ha inaugurat aquesta pàgina a partir de la lectura 
del capítol, pensant en educadors/es: https://osea2015blog.wordpress.com/experiencies-projectes-i-
activitats-educatives/alternatives/  amb aquesta taula:

https://osea2015blog.wordpress.com/experiencies-projectes-i-activitats-educatives/alternatives/
https://osea2015blog.wordpress.com/experiencies-projectes-i-activitats-educatives/alternatives/
http://wp.me/P71zCN-O8
http://wp.me/P71zCN-Oa
http://wp.me/P71zCN-Og
http://wp.me/P71zCN-Ox
http://wp.me/P71zCN-Os
http://wp.me/P71zCN-OL


 

 

  

ajuda’ns a fer créixer 

aquest mostrari 

d’alternatives!

 La pregunta és: què és per vosaltres "alternatives"?

Bioconstrucció, amb materials sostenibles i treball digne i voluntari.  El "lleure creatiu": música, 
passejar,  esplais i  caus. I les coses individuals? Tutorials on es comparteixen els coneixements, 
sense diners, fora del teu horari laboral. És comunitari perquè és en xarxa. Les cooperatives de 
consum tenen molts models, hi ha moltes propostes individuals. Qui ven verdures és nowtopista? El 
lucre impedeix ser nowtopista? Estar fora del mercat? Té incidència o no?

A cal Temerari, a can Mas Deu... l'assamblearisme...

Berta: Buen Vivir

És una filosofia política d'Amèrica del Sud. Hi ha diferents usos del terme: dels Andes ve l'antic, ara 
es parla d'un nou BV: 

• ús genèric: fa crítiques genèriques al desenvolupament convencional, però no és molt crític 

• ús restringit: crítica al capitalisme contemporani, postcapitalista, però no és anti creixement 
(Bolívia, Equador)

• ús substantiu: més radical, postcapitalista i post socialista, parteix de lo ancestral, és més de 
decreixement. 

• No linealitat històrica

• Plural

• Trenca amb societat-natura: comunitats expandides

• No instrumentalització de la natura

Hi ha diversitat entre les tradicions indígenes. Està molt centrat en SA, però les altres regions del 
planeta també tenen aportacions, com ara l'ecologisme i el feminisme. No hi ha un BV, n'hi ha 
molts. 

http://wp.me/P71zCN-OT
http://wp.me/P71zCN-OW
http://wp.me/P71zCN-OZ
http://wp.me/P71zCN-Pi
http://wp.me/P71zCN-R2
http://wp.me/P71zCN-R9
http://wp.me/P71zCN-Rl
http://wp.me/P71zCN-Rm


• Jo tenia el dubte: l'ecologisme és occidental?
• Correa ha fet una apropiació indeguda del terme a l'Equador. 
• El substantiu sí que trenca amb el creixement. El BV supera el D? A Europa anem més a lo 

cultural, allà més a lo natural. Tot és cultura? Tot és natura?
• “jo sóc antropocèntric”, “no són éssers naturals i nosaltres culturals”
• sí necessitem l'ecologisme, potser més endavant no serà tan necessari. 

ACTA DE LA TROBADA DEL 20 DE MARÇ

Proper dia: dilluns 3 d'abril

Sindicats (Berta)

Cooperatives (Miquel)

Garantia d'ocupació (Dani)

Assistents: Bertes, Miquel, German, Laura Calvet, Anna Blasco, Pau i Jordi.

Prèvia: La Berta i l'Anna ens expliquen que volen iniciar un projecte de terrasseta d'hortet a Cal 
Temerari. Busquen ponents per fer xerrades de sobirania alimentària, en termes generals i també 
d'experiències més locals: horts de can Possible, Ortiga,... també volen fer tallers per la construcció 
de l'espai,...

EMERGIA I ENTROPIA: 

El capítol parla del concepte emergia, que no energia. El concepte d'energia és difícil de definir, 
capacitat de realitzar un treball. Això es pot aplicar a molts nivells, per exemple al biològic on 
parlaríem d'energia somàtica i exosomàtica. L'energia aplicat a biologia podríem dir que és la 
capacitat de generar vida.

L'autor diu que no podem reduir l'energia a l'equivalent monetari. Parla de l'energia que la 
naturalesa ha posat per crear l'energia que estem utilitzant ara. També cal tenir en compte el residu 
energètic que ha quedat després d'utilitzar l'energia primària, que la naturalesa ha d'acabar 
absorbint.

L'emergia, doncs, té en compte l'esforç que la naturalesa ha posat per crear l'energia actual.

Entropia: Concepte abstracte. L'energia que s'ha transformat deriva a una energia que ja no és 
aprofitable. S'ha creat entropia, procés entròpic. Si no hi ha aport extern d'energia per recuperar el 
procés, aquest mor. La naturalesa per si mateixa té tendència a processos entròpics. Qualsevol 
sistema necessita un aport d'energia que creï l'estímul que fa funcionar el procés energètic.

Tipus d'energia:

• Segons biologia: Somàtica, Exosomàtica.
• Segons física: potencial, cinètica (moviment), calorífica (utilitzada per cuinar, escalfar-nos, 

energia més degradada, és la més comuna).
• Segons l'origen: Elèctrica, eòlica, geotèrmica, marina, solar (Termosolar, fotovoltaica, és la 

única energia que ens quedarà), ...

Video youtube: La mare Terra. Explica evolució terra energèticament des del seu inici.

Pau: relaciona emergia amb externalitats de l'economia. L'emergia però no té contravalor monetari, 
aleshores és molt difícil tenir-ho en compte.

Els últims 200 anys hem malbaratat l'energia que la Terra ha emmagatzemat durant milers i milers 
d'anys, sense tenir en compte l'energia que ha calgut per produir-la. Ha estat en aquests últims 200 
anys que hem trencat l'equilibri energètic de la Terra. Des del descobriment del carbó.

https://www.youtube.com/watch?v=G3jGD7Oir98


Concepte exergia: energia que un sistema és capaç de generar per a utilitzar fora del sistema, és a 
dir, per crear coses fora del sistema.

Xerrada 20 d'abril a l'Ateneu Roig de Barcelona: Antoni Turiel i Jordi. A les 18:30. Sobre energia.

Dani: Toeria del moviment perpetu. El per què no és possible, jocs, dinàmiques per entendre-ho. No 
és possible perquè necessita energia externa, sinó l'entropia interna no ho fa funcionar.

Miquel: Les lleis de la natura tendeixen a l'equilibri, però també a la complexitat. Els ecosistemes 
amb e l temps es tornen més complexos.

4t principi de la termodinàmica: aplicar entropia a sistemes més socials.

Debat renovables: energia solar n'hi ha molta, però som capaços d'aprofitar-la? Realment les 
renovables poden sostenir en la seva totalitat el ritme de consum energètic actual? La quantitat 
d'energia hi és, però tenim els recursos per captar-la i transformar-la? Hem de disminuir la quantitat 
d'energia que utilitzem? No hem acabat de trobar consens. Dues visions: tecno-optimisme o 
decreixement?

Cal veure què s'inclou a la motxilla energètica. Perquè per exemple Holanda és dels països amb més 
polítiques de renovables, però amb una de les petjades ecològiques més elevades. Com pot ser això?

Post de resumen: Los límites de las renovables (Antoni Turiel). Blog de l'Antoni Turiel.

ACTA DE LA SESSIÓ DEL 22 DE MAIG: ecocomunitats, desobediència i indignats

Propers dies:

• 29 de maig: neorurals 41 (Miquel), ciència posnormal 32 (Laia), auditoria del deute 31 
(Dani)

• 19 de juny: economia feminista, ubuntu, teoria de la...?

Previs: El  Miquel  ens  explica la  xerrada  de Dakota,  el  gasoducte  ja  està  fet,  el  Trump ho va 
aprovar, els van desallotjar i el van construir. La convivència de la gent en el fred hivern... van 
començar a treballar en les “desinversions” (boicots). Es va centrar més en la vivència. Això està 
relacionat amb l'EJATLAS i el documental de la Naomi Klein.

A l'Equador vàrem entrar en contacte amb la gent del conflicte de Junin, i hem descobert que es 
poden actualitzar els conflictes a través de gent de l'ICTA. Al GRESC@ farem una explicació algun 
dia, ja informarem. La Laura ens introdueix els tres capítols d'avui:

1. Desobediència

Infringir la llei per raons de consciència. No per altres, sinó per canviar les lleis: Parks, l'Objecció 
Fiscal, Luther King, feminismes, independències, pacifistes... violenta o no violenta, Ghandi és el 
que  impulsa  la  postura  clara  de  no  violència.  Vinculació  amb  moviment  decreixentistes:  anti-
conreus OGM, Enric Duran... contra els grans sistemes financers, lluites ecologistes... Potser també 
et trobes que testimonis de Jehová o anti-avortaments, i com s'entén? Cal entendre com al darrere de 
les postures hi ha d'haver “valors forts”. L'anti-avortament lluita per drets dels “no nats”. Què són 
valors forts?

Molta  gent  que  ha  tirat  per  aquí  ha  acceptat  ser  més  sobris,  això  és  el  que  lliga  més  amb el 
decreixement.

2) Indignats

Entra en la recerca que s'ha fet  amb indignats-BCN i Okupy Wall-Street.  Democràcia  directa i 
assembleària. No només de la transformació de les formes de representació i presa de decisions, 
sinó que també cal garantir uns drets socials, una redistribució de la riquesa, perquè si no, no és real 
aquesta democràcia profunda. No ha de ser una democràcia elitista.



Lo de l'Occupy wall-street surt després, amb les mateixes reivindicacions i arrels, octubre de 2011. 
Als USA estava prohibit ocupar espai obert (un jardí privat d'ús públic) i els megafons, es genera el 
“joc del telèfon”, cridant el que ha dit el d'abans. És post-capitalista.

Què se  n'ha  fet  d'aquelles  flors?  Els  partits  estan  apostant  per  aquests  valors?  S'han  obligat  a 
presentar propostes?

3) Ecocomunitats

Ho escriu un italià que n'ha fet un doctorat sobre el metabolisme social de les cases ocupades i 
altres. Però és un capítol descriptiu. Les comunitats es formen amb principis ecològics. Un centenar 
d'integrants,  agricultura eco,  “doityourself”,  etc.  Coses  que es  repeteixen:  tenir  el  seu taller  de 
bicicleta, etc, i ara en el tema de la tecnologia. També tenen ideals polítics. Un cas seria Can Mas 
Deu.

N'hi ha de molts tipus: farm vegans hippis California / Winox igualitaris amb banc del temps / 
Lacave forn comercial / franceses del maig del 68 / ...

Tot depèn molt de cada comunitat. La combinació d'espais comunitaris i individuals és clau pel 
manteniment de les comunitats al llarg del temps.

Permeten visualitzar com seria una comunitat decreixent, però es basa en la simplicitat voluntària. 
Això és més fort, diu la Laura... Hi ha “comoditats” que potser fan qüestionar els models... No s'ha 
anat més enllà dels hàbits ecològicament conscient.

El cas de Cal Cases: hi va haver un procés previ molt llarg, un disseny molt conscient i currat. Eren 
gent molt similar, però. En escales més grans és més complex. Però es pot veure com el primer pas 
a una escalabilitat major.

Moltes ecocomunitats s'aprofiten dels excedents del sistema. Quantes podrien haver així? El model 
no és per a tothom.

L'ecocomunitat no té com a finalitat ser un model, sinó aprofitar el que hi ha.

Els problemes de les del maig del 68 són més emocionals, d'actituds... a cal Cases la criança va ser 
una crisi. Han establert regles internes, algunes “dures”. S'ho han currat molt.

El setembre anem a Marinaleda!!!!

Seria interessant conèxier els kibuts. Les ecocomunitats han fet algo per transformar el món? Són 
“mestrestant” no canvia el món? Els pertoca fer canvis tan grans? A l'Índia hi ha una comunitat de 
milers  de  persones,  moneda  pròpia...  Un sistema alternatiu.  La  pregunta  la  reorientem cap  als 
moviments  d'indignats que s'han fet  polítics:  són lents? Són pocs? Es pot  contra  la maquinària 
electoral-institucional?  El  que  cal  és  que  facilitin  espais  alternatus,  sorgits  del  carrer.  Com 
l'ajuntament de BCN... cal valorar l'esforç que estan fent... però alhora fan coses que fan que no 
estan bé... potser perdries el control del moviment social?

Cal ser conscient que és una eina i que es fa servir com es pot. A BCN hi ha coses que no s'havien 
vist abans, encara que hi ha errades. Per exemple la política alimentària. L'intent de municipalitzar 
Aigües de BCN és una guerra oberta.

Propers dies

D'aquí 15 dies és festa. Fem canvi, en principi els dies 29 i 19 de juny.

• 29 de maig: neorurals 41 (Miquel), ciència posnormal 32 (Laia), auditoria del deute 31 
(Dani)

• 19 de juny: economia feminista, ubuntu, teoria de la...?

FesCamp:  aquest  cap de setmana hi ha el  FesCamp.  Aigua-porc senglar-relats  alternatius  amb 
llenguatges populars.

https://www.youtube.com/watch?v=0aw-HiMW-3M


LaRabassa:  primer cicle. Aquest dijous 19h Ariadna Pomar, divendres tuala rodona experiències 
pràctiques, i la Laura Calvet les herbes remeieres.

https://osea2015blog.files.wordpress.com/2016/01/programa-fescamp_2017_lr.pdf


ACTA DE LA SESSIÓ DEL 8 DE MAIG: capítols Simplicitat, Convivencialitat i 
Descolonització de l'imaginari

Pel proper dia:



• Desobediència-225
• Ecocomunitats-233
• Indignats-246

Pel proper dia NO FAREM (com havíem dit amb la Laia) una explicació del viatge a Cotacachi 
perquè la Berta no podrà ser-hi. Però sí la farem el 31 de maig a la UAB a les 17h, a veure si us 
animeu a venir!!! també ens presentaran una història amb el Senegal. Procurarem aportar les 
reflexions més interessants possibles, no us explicaré que em va mossegar un gos ;)

Què farem el proper dia? ah... ha quedat sense definir, sobretot perquè va començar una 
xerrada sobre lo de Dakota que ja explicareu!! a veure si per mail definim lo del proper dia.

La convivencialitat: es presenta com la proporcionalitat de l'ús d'eines (tecnologia, estructures, 
institucions) útils i que permeten fer coses, però que no generen necessitat de més estructures de 
manera que l'impacte sigui perjudicial. A Illich, inventor del concepte, li preocupa tant l'impacte 
ambiental com l'humà. Creu que cal mantenir l'autonomia (no la individualitat i la independència, 
però sí l'autonomia), i reflexiona sobre allò que és “convivencial” i allò que no ho és, tot i que els 
límits no són clars i el concepte és relatiu. Un exemple podria ser l'economia camperola a Cotacachi 
(i molts altres llocs), en la que les entrades de “divises” (diners de l'ecoturisme comunitari, per 
exemple) es procura fer dins de les unitats camperoles, per donar-lis força, no per substituir per un 
altre “negoci”. Les corrupcions del sistema, que sovint venen de les estructures de poder 
comunitàries, haurien de ser combatudes des de la comunitat.

Illich va parlar de tecnologies concretes, però també d'institucions com l'escola, especialment 
l'escola. Pensava que l'escola es reproduïa a si mateixa i creava persones dependents de l'estructura, 
no fomentava l'autonomia. L'Internet és un dels grans temes polèmics, fins a quin punt, si ja existeix 
la màquina, llavors el software que sigui lliure i comú sí que és convivencial, però potser si s'ha de 
construir de nou no... Els productes ecològics, bio o de comerç just poden ser convivencials o no, en 
funció de si el sistema en el que es troben els converteixen en una manera més de consumir i 
generen més necessitats de transport, de materials... 

Illich és el que va calcular a quina velocitat anem si dividim els km recorreguts per un cotxe entre el 
temps destinat a treballar per comprar-lo... i el resultat era que tenir cotxe proporcionava una 
velocitat similar a la de caminar (sense tenir cotxe). 

Illich té una història molt curiosa, de cerca religiosa, és com seria un cristià que inverteix tota la 
seva visió cristiana en ser ecològic... preocupat pel planeta i per com han de ser les relacions 
humanes, pel paper de l'estat (al cap i a la fi, l'església permet pensar en estructures alternatives a 
l'estat). 

La simplicitat: podríem continuar enllaçant els termes, com la descolonització de l'imaginari, 
sobretot de l'imaginari del consum (la cultura del consum), que ens té atrapats en unes necessitats 
que no són convivencials, i que per tant caldria apel·lar a la simplicitat voluntària. “Me lo decía mi 
abuelito, me lo decía mi papá...” Tot i això, està el tema del paper d'allò comunitari, de l'estat, etc. 
Proporcional seria una botiga en relació a una multinacional, sempre que no participi de la gran 
cadena agroindustrial. Tenir un hort evidentment és convivencial, descolonitza l'imaginari i és 
simplificació de la vida, però no cal quedar-se aquí, podem ampliar a qüestions més comunitàries, 
complexes i d'escala més gran. Cal que es treballi, en projectes i models, per una visió alternativa 
que desfaci la separació entre guanyadors i perdedors.

Alguns aspectes com la producció energètica poden ser difícils de pensar, ja que a vegades una 
producció d'energia a petita escala pot ser menys eficient que una a gran escala, tot i que cal atendre 
a què més es genera al voltant dels dos projectes (producció a petita escala i producció a gran 
escala): hi ha beneficis que no siguin energètics, sinó socials, de relacions, culturals, etc? Tot això 
hauria d'estar en la balança que valora la bondat (o convivencialitat) d'una iniciativa, estructura, 
institució, etc. El context és molt important. 

https://www.youtube.com/watch?v=FaTtQwNTk0c&index=3&list=PLggMBITtVnxfFdsGkhGE7JdppdrmXNYwu
https://www.youtube.com/watch?v=FaTtQwNTk0c&index=3&list=PLggMBITtVnxfFdsGkhGE7JdppdrmXNYwu


El grup ens vàrem començar a plantejar una mica sensacions existencials: sóc pessimista, la cosa 
està fatal, quan col·lapsarà... Però com que tampoc tenim el control, ens podríem desangoixar de 
trobar models perfectes, simplement carregar de valors positius allò en el que estem (encara que 
sigui un lloc de responsabilitat local i petit).

Tenim idees de lectures que valen la pena: 

• per una visió del que ha estat la història humana des de l'energia, la moneda, el poder, el 
patriarcat i altres qüestions, molt interessant, val la pena el llibre (gratuït online): En la 
espiral de la energía de Ramón Fernández Durán (que va morir abans d'acabar el llibre) i 
Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción. El volum II arriba a fer reflexions sobre el 
futur que valen molt la pena. Algun troç més avorrit hi ha, però la idea de futur i la història 
humana no tenen pèrdua. 

• Llibres que parlen de com refer la societat després del capitalisme, o per sortir-ne: 
Sociofobia de César Rendueles (amb moltes reflexions sobre la informàtica, també), Adiós 
al capitalismo, de Jerome Baschet (molt zapatista) i El Artesano de Richard Sennett (és 
d'una trilogia que pensa en com fer un món habitable, el segon llibre es diu Juntos i el tercer 
encara no ha sortit).

http://www.ecologistasenaccion.org/article29055.html


http://nedediciones.com/ficha.aspx?cod=00300302


ACTA DEL 24 D'ABRIL

1. Moneda social:La definició és la moneda (és a dir una eina d'intercanvi) que no està reconeguda 
per l'estat.

Avantatges: Fer comunitat, promoure valors alternatius, permetre una economia autogestionada i 
promoure l'economia local. Normalment es cita aquest darrer quart valor i és interessant remarcar 
els altres tres.

Debatem sobre quin valor es dóna a la moneda social, i normalment es comença amb una mena de 
paritat (un eco -> un euro) i en tot cas en funció del propi mercat social es revaloritza o deprecia el 
seu valor. Els preus de les coses per tant comencen tenint un valor equivalent.

Ja que les monedes socials ens ofereixen l'oportunitat de valorar de forma diferent els objectes 
d'intercanvi, podem fer servir principalment dos aspectes que proposem: les hores de feina 
(inicialment valorant per igual totes les hores de feina de tothom, i l'energia emprada.

Parlem del bitcoin: tot i que no estan reconeguts per part de cap estat, és una moneda que pateix les 
especulacions que la posen al nivell de les altres monedes (valor de la moneda per si mateix en 
comptes de només un objecte de canvi).

Un altre aspecte que debatem és la funció de les monedes. Per a comunitats petites, no cal una 
moneda per repartir bens i responsabilitats. Quan el grup es fa gran es mostra la utilitat de les 
monedes, però si la societat estigués prou cohesionada i madura potser no caldrien. Es proposa un 
exercici d'imaginació: un dia, de cop, desapareix la moneda. Tot segueix igual però sense fer servir 
les monedes (tampoc les electròniques). El dia següent, potser alguns decideixen no anar a la feina i 

http://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/el-artesano/9788433962874/A_392


alguns saquegen la bomboneria (si aquesta ha obert). Què fa que tot pugui funcionar igual sense 
monedes: responsabilitat vers la societat, de part de totes.

No obstant es comenta que el control social que ajuda a la responsabilitat social no es converteixi en 
una inquisició malaltissa. Cal trobar un equilibri entre els extrems de superburocràcia comunista i 
liberalisme individual.

Economia recíproca: cadascú aporta el que pot/vol i no hi ha gestió de control.

Es fa una pregunta relacionada amb el tema: Per què el moviment hippie no ha triomfat? i una 
resposta ràpida: falta d'imaginari alternatiu i massa drogues.

Cal cuidar-se. Després de la revolució caldrà fer la revolució.

2. Diner públic:

Es comenta que hi ha 3 tipus de diners:

- el diner mercaderia: quan les monedes eren d'un metall preciós equivalent al valor real. Ara això ja 
no es fa servir.

- Diner fiduciari basat en el deute. Quan el diner es basa en la confiança que el que tenim a la ma 
tindrà aquest valor (fiduciari de fe), i que es genera quan un banc central deixa diners als altres 
bancs. És el sistema imperant.

- Diner fiduciari basat en valor. També fiduciari, però es genera nou diner en base al valor que 
l'activitat econòmica genera. Si la comunitat fa un pont, crea els diners del valor del pont i així 
finança el pont. Si es crea massa diner d'aquesta manera sense una riquesa que ho recolzi, es 
produeix inflació (o super-inflació). Per altra banda el diner basat en deute, el que provoca és la 
necessitat de créixer econòmicament per tornar els interessos relacionats amb el nou diner.

Actualment molt deute privat ha passat a deute públic (rescat dels bancs).

La baixada del tipus d'interès s'ha fet per estimular l'economia -els bancs demanin més diner basat 
en deute- i provocar més creixement.

Una altra diferència entre els dos principals models és el control democràtic dels diners. Seria ideal 
que en crear-se es promoguessin els principis de la sostenibilitat ecològica i el benestar social.

Es recomana veure el vídeo Money Masters. https://www.youtube.com/watch?v=KMkTWRiSBXY 
però són 3 hores i mitja i subtitulats. Caldrà anar mirant-lo en capítols.

3. PIB: és un sistema de mesurar l'economia que es considera obsolet (però que malauradament es 
continua fent servir d'indicadors de la majoria dels governs). Per tant, tot i que per ser obsolet no 
caldria donar-li importància, cal encara fer-ho.

El PIB mesura l'economia d'un estat. Però inclou l'activitat generada per un accident i per tant no és 
un indicador de benestar. No inclou, per altra banda l'economia "submergida" com ara un hort 
d'autoconsum o el treball de cures realitzat dins d'una família (informal).

No mesura ni el benestar ni la distribució.

Existeix un altre indicador molt relacionat, el PNB (producte nacional brut) que no comptabilitza 
els beneficis econòmics de les empreses privades que actuen en d'altres territoris.

Cuba és un país que té un bon índex de Gini (poc desigual econòmicament parlant) i poca petjada 
ecològica. Aquests dos indicadors són millors que no pas el PIB, com a mesura de si anem o no bé.

Es proposa un vídeo sobre el moviment del diner: guan jondred dollar. 
https://www.youtube.com/watch?v=jYekI9j-HE4

Per al dilluns 8 de maig:

capítol 11 de l'edició en català: Convivencialitat. El prepara la Berta Claramunt.

https://www.youtube.com/watch?v=jYekI9j-HE4
https://www.youtube.com/watch?v=KMkTWRiSBXY


capítol 21 de l'edició en català: Imaginari, descolonització. El prepara la Laura Calvet.

capítol 29: Simplicitat. Miquel Vallmitjana.

Acta de la darrera sessió del Grup de Lectura d'Ecologia Política, 19 de juny de 2017

Quedem que el dia 5 de juliol a les 19h a cal Temerari fem una 
sessió en la que cadascú porta els llibres que vol mostrar i 

donar a conèixer a les altres: porta els llibres que t'agradin i  
ens expliques de què van!

• Capítols d'avui: Ubuntu, Economia de la permanència i Economia Feminista.
• Fem alguna acció oberta al juliol? i com recomencem al setembre? Quines lectures? Com 

ens organitzem?

1. Capítols d'avui: Ubuntu, Economia de la permanència i Economia Feminista

UBUNTU

Pau: el llenguatge em costa menys que l'econòmic. És com religiós, i fa referència a una realitat 
inefable, que no se'n pot parlar, fa servir imatges. En comptes d'activar la racionalitat, parla més a 
dins, de l'ànima, del fons de l'ésser.

1. el moviment és el principi de l'ésser. Un exemple: donar i rebre. També diu que ser persona 
és cuidar els altres. Tots formem part del mateix. Dibuixa unes salines amb les comportes 
obertes, i llavors el que omple és comú, però tens la llibertat i llavors canvi el contingut

2. Abans que triar les coses que s'acumulen, la preservació de la vida. La vida tenint en compte 
els morts vivents! No estancar-se.

3. És una filosofia dels pobles de parla Banthu.

4. Introdueix els morts i els que encara no han nascut, a més dels vius. Els morts proveeixen els 
vius d'allò que necessiten per garantir que vindran els que encara no hi són. Tots/es som una 
comunitat. Allò que proveeixen és la naturalesa, els recursos per poder viure. Per això cal 
procurar la cura del medi ambient. Tot esdevé una mateixa cosa, una comunitat.

Aquesta base pot ajudar a desenvolupar el decreixement. No es tracta de decréixer perquè creixi el 
sud. Es tracta de que hi hagi espai per altres mirades del món. Aquest és el punt fort del que diu, no  
es tracta de que altres segueixin ara el model occidental, sinó que ja existeixen altres cosmovisions i 
cal visualitzar-les i assumir-les.

Els transgènics parlen de que és parasitar algo que han creat i cuidat els d'abans.

Les diferents epistemologies són una de les coses més difícils de treballar en educació, ja que vivim 
en un món cultural d'epistemologia científica dominant i dura.

ECONOMIA DE LA PERMANÈNCIA

Laura: m'ha agradat molt, és un model econòmic de 1930, d'un company de Ghandi. Economia a 
petita escala, amb les aldees com a referent. És una economia no colonialista, que s'oposava al que 
havia fet Anglaterra, industrialitzar per exportar sota domini extern. Proposa que democràticament 
es  decideixin  les  coses,  en  petites  comunitats.  Com Ghandi,  parla  de  frugalitat,  el  benestar  de 
tothom, les coses de casa, és un doityourself, ecocomunitats, neorurals, nowtopistes.

El chakra és el símbol de la seva lluita i economia. Van xocar amb Neru, socialista, i lo artesanal i  
aldees no va ser el model, sinó la ciutat. Moltes institucions índies estan aplicant aquests principis. 



Moltes similituds amb el decreixement: cura dels altres, espiritualitat, etc.

Veuen el decreixement com un derivat occidental de l'economia de la permanència.

ECONOMIA FEMINISTA

Berta Cl: crítica a la teoria clàssica perquè no tracta lo reproductiu. Aquesta divisió és sexual. El 
productiu és compartit, el reproductiu molt menys. El sistema capitalista sobreviu gràcies a aquesta 
divisió i assumpció del treball reproductiu gratuït. La plusvàlua és la diferència entre el cost i salari 
i  el benefici en el mercat, que no es paga als treballadors i treballadores. La plusvàlua cerca la 
reproducció del capital.

Dubte: Plusvàlua = benefici?

No només és classista, sinó també patriarcal. La proposta feminista promou posar al centre la vida. 
Critica que el decreixement no està fent això, que segueix posant en el centre el tema productiu. Per 
tant que no confronta el sistema capitalista. Si no es decideix què hem de reproduir.

Hi ha un tema de prioritats: què va abans, què s'ha de fer i considerar abans. El decreixement està 
prenent  en  primer  lloc  la  reproducció?  La  cistella  és  multidimensional,  no  només  de  recursos 
econòmics.

2. Accions al juliol

fem un dia una presentació de molts llibres interessants, entre tothom. Que cadascú dugui dos o més 
llibres per compartir, i després podem veure algun documental:

Dimecres 5 a les 19h socialitzem llibres

3. Pel setembre: si no ho decidim el 5 de juliol, durant l'estiu pensem quines lectures volem 
fer i vinguem amb propostes pel setembre. De lectures i de dinàmiques.

5/7/2017
bona tarda a tothom,

Us hem trobat a faltar a la jornada "porta el teu llibre i comparteix-lo".

Avui ens hem un bany de llibres. Després hem conversat una bona estona sobre què 
fer el curs que ve i proposem un llibre prou "generalístic" encara, de base, per 
anar llegint. Proposem concretament el del Jorge Riechmann: 
https://www.iberlibro.com/INTERDEPENDIENTES-ECODEPENDIENTES-Jorge-Riechmann-
Proteus-Editorial/8701003522/bd

Però si ens espavilem, ho barrejarem amb propostes diferents, que siguin del 
tipus: dur un text al grup, llegir-lo allà mateix i comentar-ho. O més enllà 
d'un text, proposar un vídeo, una dinàmica... però a fer allà mateix, en comptes 
del Riechmann o en una segona part de la sessió.

Què us sembla? Què dieu la gent que no heu vingut?

Una abraçada i molt bon estiu!!!

Grup de lectura d'Ecologia Política
osea que... a llegir a l'estiu!

https://www.iberlibro.com/INTERDEPENDIENTES-ECODEPENDIENTES-Jorge-Riechmann-Proteus-Editorial/8701003522/bd
https://www.iberlibro.com/INTERDEPENDIENTES-ECODEPENDIENTES-Jorge-Riechmann-Proteus-Editorial/8701003522/bd

	Quedem que el dia 5 de juliol a les 19h a cal Temerari fem una sessió en la que cadascú porta els llibres que vol mostrar i donar a conèixer a les altres: porta els llibres que t'agradin i ens expliques de què van!

